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NAAR DE T
Een terugblik in het pas verscheiden 
jaar, door de bril van den esperantist 
kan niet anders dan hoopgevend zijn. 
Heeft het, de cultuur vernietigende, 
barbarisme in meerdere landen ook 
de esperantobeweging getroffen, haar 
ten onder brengen bleek niet meer 
mogelijk. De vrije ontwikkeling in 
verscheidene andere landen, waar 
Esperanto een plaats in het culturele 
leven der volken gaat vervullen, be
hoedt haar voor ondergang. Want, 
inderdaad schrijdt die ontwikkeling 
zienderogen voort. Hier meer, daar 
minder, maar een feit is, dat overal, 
sinds een tiental jaren vooral, de be
langstelling voor Esp. groeiende is. 
Ondanks de beklemmende crisis 
mocht onze Federatie zich in groei 
en bloei verheugen. Vermelden we 
slechts, dat sinds 1927, toen onze 
Federatie 75 leden telde, wij steeds 
in ledental stegen en in ’t afgelopen 
jaar met een toename van ruim 600 
leden op 4586 kwamen. Deze groei 
weerspiegelde zich ook in ons werken. 
Hoe het de andere Esperanto-organi
saties verging, hebben zij die ons 
orgaan regelmatig lazen, eveneens 
kunnen volgen. Nationaal en inter
nationaal beleefde ook de esperanto
beweging haar interne stormen, die 
de gemoederen beroerden, maar de 
activiteit niet schaadden. In vele 
landen, waar men sinds jaren gewoon 
is regelmatig bijeen te komen, waren 
de congressen hoogtijdagen, van een 
steeds toenemend aantal deelnemers. 
Internationale congressen vinden er 
al sinds een dertig jaar plaats, waar 
honderd- en duizendtallen uit tien
tallen landen, die zich anders niet 
verstaanbaar konden maken, elkaar 
ontmoeten. Tegenstand verkeerde in 
sympathie en de koningin der aarde, 
de pers, werd ons meer en meer ter 
wille; een zeer belangrijke factor in 
onze propaganda.
Dit jaar vieren wij het vijftigjarig 
bestaan van Esperanto.

O E K O M S T.
Een periode van onvermoeibare acti
viteit wordt hiermede afgesloten. 
Vragen wij ons af, wat in een halve 
eeuw bereikt is, dan luide ons ant
woord ; de erkenning van Espe
ranto, als internationale taal. Zeker, 
niet zó, dat men Esperanto algemeen 
als zodanig reeds toepast. Doch zelfs 
het verbod om Esperanto te ge
bruiken of te verbreiden, houdt een 
erkenning in van haar waarde. Een 
zaak die vijftig jaar aan aanhang 
wint, wacht alleen nog maar op alge
mene aanvaarding. Dat kan wat 
langer duren of wat korter, komen

IETS OVER G 
Het is dus in Gent, dat het 22e Con
gres der Federatie plaats vindt.
Weinigen van de kongresontoj ken
nen Gent, daarom achten wij het ge
past iets te vertellen over de Arte- 
veldestad van vroeger en nu.
Reeds in de geschiedenis heeft Gent 
beroemdheid verworven door het 
krachtig en moedig strijden harer 
zonen tegen al wat verknechting en 
vrijheidsroof was. Zo bijv, weiger
den zij de zeer hoge belasting te be
talen, hen door Keizer Karei opge
legd. Als straf voor die weigering 
werd hen bevolen blootshoofds, in 
hun hemd en met een strop om de 
hals, door de stad te trekken. Van
daar de liefelijke naam „strop
dragers”, die, hoewel niet zeer wel
luidend, een naam is gebleven, waar
op elke Gentenaar fier is. Het zeer 
strenge optreden van Keizer Karei, 
waarbij hen alle vrijheden werden 
ontnomen, bracht een periode mee 
van verval en moedeloosheid en Gent 
heeft nimmer meer de bloei en voor
spoed gekend van de glansrijke 
periode der gilden.
Het huidige Gent is er een van han
del en nijverheid, als gevolg daar
van behoort het grootste gedeelte 
der inwoners (220.000 ongeveer) tot 
de arbeidersklasse. Een bewijs van 

moet het. De esperanto-beweging is 
reeds te wijd vertakt en te zeer met 
enthousiasme gedragen door allen 
die haar kennen, dan dat niet vroeg 
of laat haar invloed zich zal doen 
gelden.
De komende halve eeuw zal het ons 
leren. Wij bouwen aan de toekomst, 
waarvoor wij belangrijk en onmis
baar materiaal aandragen. Dat wij 
die toekomst nooit voltooid zullen 
aanschouwen, daar die in de eeuwig
heid besloten ligt, mag voor ons geen 
reden zijn haar niet te helpen ver
volmaken, vermits de bouwers in ’t 
verleden hiervoor reeds de funda
menten legden.

ENT.
durf en totaal negeren van de vroe
ger heersende macht, is het vestigen 
van de eerste textielfabriek in de 
oude machtige burcht, gelegen in het 
hart van de stad en er op neerziende 
als zinnebeeld van macht en middel
eeuws despotisme. Door de uitbrei
ding van deze nijverheid werd de 
burcht te klein en ontstonden de 
eerste fabrieken. Naast de textiel
nijverheid zijn er ook nog de metaal
nijverheid en machinebouw, die de 
bron van welstand vormen der stad. 
Gent is eveneens de tweede haven
stad van België.
Onze stad mag zich verheugen in een 
druk bezoek van toeristen, en werke
lijk, wie enigszins oog heeft voor het 
mooie, moet bekennen, dat de oude 
hoekjes van Gent, de Graslei bijv., 
met zijn prachtige kanten gevelrijen, 
iets enigs zijn en het bezoek waard. 
Als tegenhanger van deze oude ge
tuigen van roem en rijkdom, hebben 
wij ons mooi aangelegd stadspark, 
waar de wereldberoemde Floraliên 
om de vier jaar plaats vinden, en 
wiens aanleg een lust is voor het oog. 
We hopen dat vele FLE-anoj naar 
Gent zullen komer. nie alleen ter 
wille der bezienswas.; ’.en der 
stad, maar opdat het 22e congres 
alle vorige nog overtreft.
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Raporto pri la
KVARONJARCENTO.
En 1936 la Federacio de Laboristaj Espe
rantistoj en la regiono de la nederlanda 
lingvo festis sian 25-jaran jubileon. Estis 
jaro por esplori la historion de nia orga
nizo. Ni rajtis turni nin por rigardi en la 
pasinton. Kvaronjarcento pasis. Jaroj trans
formiĝis por nia Federacio en formon de 
konkretaj faktoj, kiuj atestas pri grava 
pionira laboro. Sendube multaj ankoraŭ 
subtaksas ĝin kaj ne atentas nian organi
zon. La publiko nur vidas organizon kun 
tiom da anoj kaj ne komprenas ĝian sig
nifon. Malfacila estas la tasko, kiun nia 
Federacio devas plenumi. La postuloj mult
foje superas tiajn de ĝeneralaj organizoj, 
asocioj kaj unuiĝoj.
La jaro 1936a estis grava jaro. Tiucele la 
Federacio eldonis Jubilean Libron.

DUM LA JARO 1936.
Esperanto progresas. La politika kaj ekono
mia Haoso en la tuta mondo ne povis mal
helpi la evoluon de Esperanto. Bategoj 
trafis ĝin. Esperanto-organizoj malaperis 
pro perforta kontraŭstaro. Atakoj ne ĉesis 
ankaŭ ne en la nederlandlingva regiono. 
Internaj kvereloj en la esperanto-movado 
ĝenerala malfavoras al harmonia kun
laboro. Sed malgraŭ ĉi ĉio nia Federacio 
kreskis.
Dissplitigaj klopodoj estis sukcese kon- 
traŭstarataj. Misinformojn pri nia orga
nizo ni ĝustigis. Tiu cetere negativa laboro 
forrabis multe da tempo. Sed spite tion, 
la pozitiva laboro en nia Federacio estas 
altnivela. Honoron al ĉiuj, niaj laborantoj, 
kiuj okupadis sian postenon kun tiom da 
sukceso. Sindono kaj laboremo vivas en nia 
organizo. En la esperanto-movado efektive 
ne regas ĉie harmonio. Ofte la ondoj en 
la esperanto-lago vigle moviĝadas kaj ŝaj
nis kvazaŭ ili minace alruliĝis al ni. Sed 
senlace niaj laborantoj daŭrigis sian labo
ron kaj plifortigis la digon, kontraŭ kiu 
la minaĝantaj ondoj brue dispartiĝis.
La kresko de nia Federacio sane daŭris. 
Tamen ĝi ne estas tiel grava kiel en la 
antaŭa jaro.
Ni ankaŭ turnis nian atenton al la instrua 
flanko kaj sendube jam donis gravan sub
tenon al tiurilataj klopodoj per eldono de 
studgazeto „La Progresanto” k.c. Sed ankaŭ 
la eduko de gvidantoj postulas tempon kaj 
energion. Konsiderante la multajn proble
mojn, kiuj diversflanke prezentas sin, la 
kresko de nia Federacio en la jaro 1936 
rajtigas nin fieri pro la sukcesoj.
Ni kiel laboristaj esperantistoj neniam raj
tas esti kontentaj antaŭ ol ni en la ĝene
rala laborista movado plene estos sukcesin
taj. La Federacio ankaŭ sur tiu tereno 
grave influis kaj ne estas imagebla sukces
plena laboro por tiu celo sen la pasinteco 
de la Federacio; sen la aktiva laboro de ĝi. 
Ni sukcesis plifortigi nian organizon. Tio 
signifas paŝon antaŭen al nia celo. Ne nur 
gravas pro konsideroj pri la organiza flanko 
sed ankaŭ pri la enpenetro de Esperanto en 
la oficialaj instancoj. Pli kaj pli ni sukcesas 
ŝanĝi la indifirentecon de la publiko kaj 
ni konstatas intereson pri niaj klopo
doj kaj laboroj. En la sindikata movado; 
por esperanto en la lernejo; rilate aplikon 
de esperanto en la internaciaj interrilatoj; 
ĉiuflanke ni povis konstati vekiĝantan inte
reson pri esperanto. Tiurilate ni eĉ ne mal
ŝatas kritikon; esprimoj de dubo pri uze
bleco de Esperanto pri ĝia disvastiĝo estas 
signoj de interesiĝo. Nu, ni kapablas refuti 
per praktikaj pruvoj ĉian dubon, ĉiujn aser
tojn pri nepraktikeblo de Esperanto.

NOVAJ SEKCIOJ.
Fondiĝis en la jaro 27 novaj sekcioj. 
En la antaŭa jaro fondiĝis 37. Montriĝis,

Federacio en
ke la novaj sekcioj bezonas multan helpon 
diversflanke kaj ankaŭ spertajn helpantojn 
kaj gvidantojn. Tamen ĝenerale montriĝis, 
ke la novaj sekcioj en la antaŭa jaro fon
ditaj havis la necesan forton por venki la 
unuajn malfacilajn influojn. Estas ja fakto, 
ke post la fondiĝo oni ne enskribas novajn 
aliĝintojn. Por tio oni devas atendi ĝis 
sekvonta kursofino. Tamen eventualajn 
eksiĝojn oni ne povas eviti.
Apartenas al la distriktoj atenti ĉi flankon 
kaj doni senecese la bezonatan subtenon 
kaj helpon al tiuj sekcioj, kiuj baraktas en 
la malfacilaĵoj. En la distrikto N-Holando 
la sekcioj Uitgeest kaj Schermerhorn anon
cis sian malfondiĝon. La distrikto ankoraŭ 
pritraktas ĉi aferon. Rilate Schermerhorn 
ĝi sukcesis ordigi la aferon tiel, ke la sek
cio restis, pri Uitgeest tamen ĝi ankoraŭ 
ne trovis kontentigan solvon.
En la distrikto Z-Holando la sekcioj Baren- 
drecht, Gorinchem, Boskoop kaj Leiden 2a 
malfondiĝis. La anoj el la sekcioj Baren- 
drecht aliĝis al sekcio R’dam 2a kaj el 
Leiden 2a al Leiden la. En la aliaj lokoj 
la resp. distriktoj havas kontakton kun la 
restintaj anoj, pro kio denova eklaboro en 
tiuj lokoj eblos.
Novaj sekcioj fondiĝis: Winterswijk, Rot
terdam 15, Breda, Hago 9, Oudenhoorn, 
Antwerpen-Kiel, Drachten, Bolsward, Ter- 
neuzen, Schagen, Lekkerkerk, Appelscha, 
Zuilen, Hoboken, Leiden 2, Rotterdam 13, 
Meppel, Utrecht 2, Haarlem 3, Eibergen, 
Hago 10, Winschoten, Gouda 2, Halfweg, 
Oude Pekela, Nijmegen kaj Souburg.
En Rotterdam malfondiĝis malnova sek
cio 8, kiu do estas anstataŭita per novfon
dita sekcio, same en Hago malfondiĝis sek
cio 8, kies numero do nun vakas.
En la fino de la jaro 1935 ni havis 132 
sekciojn, fondiĝis en la jaro 1936 entute 
27 sekcioj, malfondiĝis 7 sekcioj. La nom
bro de niaj sekcioj do altiĝis ĝis 152.

Membronombro.
Fine de la jaro ni nombris: (inter krampoj 
la ciferoj pri 1935)
sektanojn........................................ 4480 (3817)
ĝeneralajn anojn.......................... 66 ( IOI)
simpatiantajn anojn ................. 8 ( 16)
simpatiantajn organizojn .... 32 ( 24)

Entute ............................................ 4586 (3958)

Ni do kreskis per 568 anoj.
El la kursoj aliĝis, laŭ niaj esploroj, prok
simume 1400 novaj anoj. Pli ol 700 anoj 
forfluis el nia organizo. En la antaŭa 
jaro tiu nombro estis proksimume 1000. 
Rajtas la demando: kio estas la kaŭzo, ke 
ĉiujare tiom multe da anoj forlasas la 
esperanto-movadon? Efektive ili ne plu 
valoras por la esperanto-movado, ĉar la 
praktiko montris, ke ili ne forlasis nian 
organizon por aliĝi al alia organizo. Ni eĉ 
konstatas ĉe la aliaj esperanto-organizoj 
la samon.
Ne ĉiuj lernantoj en la kursoj komprenas 
la neceson por, per aliĝo al organizo, pli
fortigi la esperanto-movadon. Estas dife
renco inter la lingvo-studado kaj la 
laboro por la organizo. La kresko de nia 
organizo ne trovas subtenon rekte de el 
la neesperantista publiko sed nur el mal
granda parto de ĝi, nome el tiu malgranda 
parto, kiu unue sekvis esperanto-kurson. 
Konsiderante ĉi flankon, ni povas kompreni 
la malfacilan organizan laboron. Ke mal
graŭ tio, nia Federacio tamen kreskis 
sufiĉe grave, komparante la kreskon de 
aliaj esperanto-organizoj, estas ĝojiga 
fakto.
Sendube ankaŭ la kriza tempo grave in
fluas. Multaj ja ne plu povas permesi al 
si eĉ malgrandan elspezon.
Meze de la jaro ni atingis preskaŭ la nom-

la jaro 1936.
bron de 4850 anoj. Poste do proksimume 
300 anoj forlasis nin. Tio bezonas nian 
atenton.
Ni utiligu niajn spertojn por estonte anko
raŭ pliefike rikolti.
Jen la cifera komparo kun la antaŭaj jaroj:
Fine de 1936 la membronombro estas 4586

1935 n M estis 3958
H 1934 M 2887
n 1933 M 2321
M >> 1932 j, n 1965

n 1931 n 99 1561
n n 1930 n m 99 1133

n 1929 n 99 450
n 1928 M 99 166
>> 1927 M 99 75

La ciferokomparo estas pri 10 jaroj. Okul
frape trafas la daŭra kaj sana kresko, kiu 
seninterrompe manifestas sin. Estas efek
tiva kerno, kiu esprimiĝis per ĉi tiu kom
paro. La interna forto de nia organizo do 
pliiĝas.

FEDERACIA APARATO
LA FEDERACIO-ESTRARO.
La estraro en la pasinta jaro ne ŝanĝiĝis. 
Ĝi kunvenis 24 fojojn. La estraranoj okupis 
sin same pri la diversaj fakoj kiel en la 
antaŭa jaro. Nur pro la eldono kaj redak
tado de „La Vojo” ni devis trovi alian 
aranĝon. Pro tio la prizorgo de la eks- 
pozicio-fako estas transprenita de la kon
silantarano C. v. Essen el Rotterdam.
Pri la redaktado de „La Vojo” nun okupas 
sin k-dino Faulhaber. Antaŭe ŝi prizorgis 
la ekspozician materialon. Dum pluraj jaroj 
kdino Faulhaber okupis sin pri ĝi. Mal
facila kaj temporaba laboro, sed daŭre 
kdino Faulhaber trovis ion novan interesan, 
daŭre ŝi plibonigis, renovigis kaj reordigis 
en kunlaboro kun ŝia edzo. Estas do 
klare, ke la fed.-estraro nur pro praktikaj 
motivoj decidis transdoni ĉi fakon en la 
manoj de alia prizorgonto. Ni tamen espe
ras, ke sub la kontrolo de kdo Van Essen 
la ekspozicia materialo trovu saman pri
zorgon. La ekspozicia materialo estas grava 
parto el nia propaganda municio.
La adminstracio de „La Vojo” estas en 
manoj de nia kasisto, kdo Koch, kiu do nun 
krom la administrado pri la aliaj eldonoj 
de nia Federacio okupas sin pri nia plej 
juna infano el niaj eldonaĵoj.
Ĉi tie ni esprimu dankon al kdino Smit el 
Groningen kiu unue prizorgis la admini
stradon helpe de ŝia edzo kiu stencilis la 
organon.
Pro la daŭra kresko de nia Federacio la 
laboroj pli kaj pli ampleksiĝas. Ĉar same 
kiel antaŭe, la estraranoj devas ĉion fari 
en sia libera tempo, ne plu eblis prizorgi 
ĉion laŭregule. Ni decidis tial, ke kdo Prent 
dum la verda monato-periodo plene povu 
dediĉi sin al la necesaj laboroj kaj pro 
tio ricevis kompencon de f 20.— semajne. 
Ĉar antaŭ decembro nia Libro-Servanto, 
kdo Kroonder, pro profesia kromlaboro ne 
povas liberigi sin vespere por la Federacio, 
ni devis plilongigi tiun aranĝon ĝis la 6a de 
decembro. Montriĝis, ke la estraranoj ne 
plu povas fari la necesan laboron en la dis
ponebla libera tempo, tial ni decidis pre
zenti al la Federacio-Konsilantaro proponon 
por solvi tiun problemon.
De unu el la sekcioj en Rotterdam venis 
protesto kontraŭ la dungo de kdo Prent, 
ĉar pri tio nek decidis la Fed.-Konsilantaro 
ïek la kongreso. Sub la premo de la prak
tiko ni devis decidi pri tio aŭ riski Kaosi- 
ĝon. El tio ni elektis por la Federacio la 
plej favoran decidon, kiun ni cetere ne 
bedaŭras, ĉar ĝi estis la nura solvo de la 
problemoj en kiuj ni baraktis pro amasiĝo 
de urĝaj laboroj por kiuj la libera tempo 
de la Federacio-estraro ne sufiĉis. Cetere 
ja la sekcioj postulas ke la Libro-Servo 
plenumas ĉiujn mendojn ĝustatempe.
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LA FEDERACIOGAZETO L E.
Laborista Esperantisto, nia monata gazeto, 
aperadis regule kaj en la promesita am
plekso. La jarkolekto 1936 nombris 146 
paĝojn, t.e. 22 paĝoj pli ol en 1935.
Ankaŭ en la pasinta jaro ĉiuj membroj 
ricevis senpage Sennaciulo-n, la monatan 
organon de SAT.
La Federacianoj do ricevis 2 foje ĉiumonate 
organon, nacian kaj internacian, entute 242 
paĝojn. Tial L E povis aperi grandparte 
nederlandlingve, propagandante inter ne
esperantistoj kaj komencantoj. Tio mon
triĝis tre grava, ĉar en la nuna vintro
sezono, ĉ. 2200 kursanoj abonis nian gazeton 
L E, por kio ni fiksas specialan favor- 
prezon de nur 25 cendoj por duonjaro.
Tio estas precize la preskosto, sed, pro la 
fakto, ke tiom granda parto el la kursanoj 
legas la Federacio-gazeton, la varbado ĉe 
la fino de la kursoj estas despli facila. 
Tiam la kursanoj jam estas informitaj 
pri la organizo kaj la Esperanto-movado. 
La eldonkvanto kreskadis ĝis 7400 ekzem
pleroj monate, per kio ni superas ĉiujn 
aliajn esperanto-gazetojn (5700 en 1935, kaj 
4600 en 1934).
La lingvopaĝoj restis redaktataj de G. J. 
Degenkamp kaj Jae. Lem Jr.
Cetere ni klopodis liveri varian kaj infor
man legaĵon, ĉio tamen nur rilate al Espe
ranto kaj ĝia movado kaj pri nia organizo. 
La gazeto-konfliktkomisiono ne bezonis 
funkcii. La redaktoro estis H. W. Alings, 
kiu verkis la nesignitan enhavon.

LA FEDERACIA KONSILANTARO.
kunvenis, same kiel la antaŭan jaron du 
fojojn. Unu kunveno okazis antaŭ la kon
greso por i. a. priparoli la gvidliniojn rilate 
la kongresan tagordon, ktp. La alia kun
veno okazis antaŭ la verda monato por 
atenti la propagandon. Tiel estiĝis efektiva 
interkontakto, per kiu ni povis havigi al 
ni juĝon pri la necesoj kaj ebloj en la 
diversaj lokoj de nia lingvo-regiono. La 
konsilantaranoj kunvenis kun la Federacio- 
estraro kiel kompleta Federacio-estraro.
LA PROVINCAJ DISTRIKTOJ.
plenumas la propagandan laboron en la 
resp. provincoj kaj cetere funkcias, kiel 
interliga instanco inter la sekcioj en la 
provinco. Ni povis konstati plivigliĝon en 
ĉiuj distriktoj. La koncernaj estraroj estis 
aktivaj kaj klopodis sur sia tereno kiel eble 
plej sukcese plenumi siajn taskojn. Ankaŭ 
en tiuj provincoj, kie nia Federacio ne 
estas ankoraŭ forte enplantiĝinta ni notis 
sukcesojn. Ju pli malgranda nia influo en 
iu distrikto, des pli malfacila la laboro. 
Tial ni ĝojas, ke ni spertis aktivan kun
laboron. Sistema laboro certigas sukceson. 
Ni ne forgesu tion. La praktiko montris, 
ke pli kaj pli oni inklinas eklerni nian 
lingvon. Kelkloke estis tre malfacile por 
solvi la problemojn, kiam oni turnas sin al 
ni por gvidantoj de esperanto-kursoj. La 
manko de kursgvidantoj en la malfortaj 
distriktoj estas plej ofte sentata. En la 
fortaj distriktoj oni ne tiel grave sentas 
tion. De ĉi tiu loko ni direktas nian honor- 
saluton al tiuj, kiuj oferas tempon kaj labo
ron por je granda distanco gvidi kursojn 
en la malproksimaj lokoj nur kontraŭ 
repago de vojaĝelspezoj. Estas cetere 
konata- fakto, ke en niaj rondoj ĉiu laboro 
rilate gvidadon de kursoj senpage estas 
farata. Same kiel sur ĉiu tereno de niaj 
laboroj, niaj anoj laboras por sia movado 
sen iu ajn mona rekompenco. Tion ankaŭ 
faris la verkistoj en nia Federacio. Feliĉe 
la distriktoj pli kaj pli disponas pri tiaj 
kunlaborantoj. Sisteme ni plugas, sisteme 
ni siatempe rikoltu.
LA SEKCIOJ
montris preskaŭ senescepte kreskon. Ni 
povis bonvenigi 27 novajn sekciojn, kelkaj 
en lokoj, kie ni ĝis nun ne povis enpenetri. 
Per la aliĝo de tiuj novaj sekcioj ni estonte 
pli bone povas plugi sur kampo ankoraŭ ne 
plugita de ni.
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En Amsterdam kreskis la sekcioj de 787 
anoj ĝis 931, en Rotterdam de 698 anoj 
ĝis 902, en Hago de 224 anoj ĝis 369.
Precipe en la malgrandaj lokoj ni kon
statis, ke la kresko de la koncerna sekcio 
ne estas en tiel favora situacio, kiel de 
tiu en pli grandaj lokoj. La sekcioj, kiuj 
iom malkreskis estas precipe en malgrandaj 
lokoj.
Malkreskis sekcio Beets N.H., de 22 anoj 
ĝis 9, Bilthoven de 20 anoj ĝis 15; Breda 
(cetere ne malgranda loko) malkreskis de 
37 anoj ĝis 20, Hillegom de 20 ĝis 11, 
sekcio Leiden decidis fondi 2an sekcion en 
Leiden, sed poste la nombro da anoj mal
kreskis de 39 anoj ĝis 31; Tessel mal
kreskis de 12 anoj ĝis 6; West-Graftdjjk 
de 20 anoj ĝis 13; Zeist de 46 ĝis 32; Am
sterdam VI de 25 anoj ĝis 14.
MENCIINDAN KRESKON MONTRIS:
Amsterdam V de 107 anoj ĝis 143; Am
sterdam VII de 52 ĝis 78; Amsterdam X 
de 57 ĝis 84; Amsterdam XIV de 27 ĝis 41; 
Hago III de 37 ĝis 60; Hago IV de 
70 anoj ĝis 97; Hago VI de 9 anoj ĝis 23; 
Hago IX de 41 ĝis 62; el Hago IV krome 
24 eliris por fondi sekcion Xan; Rotterdam
I de 89 anoj ĝis 122; Rotterdam II de 
178 anoj ĝis 229; Rotterdam V restis pres
kaŭ samforta, tamen 24 anoj eliris por 
fondi Rotterdam XV; Rotterdam VII de 
48 anoj ĝis 65; nova sekcio Rotterdam 
fondiĝis kun 42 anoj; Haarlem I de 32 anoj 
ĝis 51; fondiĝis nova sekcio en Haarlem 
kun 13 anoj; Amersfoort de 16 anoj ĝis 
32; Arnhem de 39 anoj ĝis 52; Beverwijk 
de 30 anoj ĝis 41; Enschede de 27 anoj ĝis 
37; en Gouda fondiĝis dua sekcio kun
II anoj; Groningen de 59 anoj ĝis 68; 
Den Helder de 11 anoj ĝis 30; Hoorn de 6 
anoj ĝis 14; Kerkrade de 9 anoj ĝis 18; 
Koog Zaandijk de 13 anoj ĝis 24; Leeuwar
den de 56 anoj ĝis 72; Schaesberg de 6 anoj 
ĝis 15; Sliedrecht de 15 anoj ĝis 36; 
Utrecht I restis samforta, tamen fondiĝis 
novaj sekcioj II kun 25 anoj kaj Zuilen 
(Utrecht) kun 14 anoj; Vlaardingen de 
22 anoj ĝis 30; Waubach de 5 anoj ĝis 
13; IJmuiden de 50 anoj ĝis 66; Zwolle 
de 38 anoj ĝis 59 kaj la sekcioj en Belgio 
kune kreskis de 139 anoj ĝis 171.
La ceteraj sekcioj restis samfortaj aŭ kres
kis nur per kelkaj anoj. Malgraŭ, ke la 
laboro en malgrandaj lokoj estas sendube 
malfacila kaj cetere la tereno ne tiel vasta 
kiel en pli grandaj lokoj, ni tamen povas 
konstati per ĉi supra komparo, ke eblas la 
kresko ankaŭ en malgrandaj lokoj.
Kiam ni verkis ĉi raporton ni ankoraŭ 
ne disponis pri iuj finaj ciferoj el la sek
cioj, do povas esti, ke tiuj koncernaj sek
cioj eble konstatas diferencon, tamen tiu 
diferenco ne povas estis grava.
LA KONGRESO
okazis en Den Haag. Ĝi estis jubilea kon
greso, kiun vizitis 1250 partoprenantoj. 
Ankoraŭ freŝa estas la memoro pri ĉi 
tiu impona kongreso, kia ĝis nun ne 
okazis en nia lingvoregiono. Unu el la plej 
trafaj momentoj estis la transdono de la 
nova standardo, donaco de distrikto Rotter
dam.
La bonega antaŭpreparo de niaj hagaj gek
doj certigis glatan funkciadon de ĉiuj kon
cernaj instancoj. Ke la hagaj gekdoj suk
cesis bonorde ĉion aranĝi por ĉi tiu amas- 
kongreso estas fakto, pro kiu ni ĉi tie 
rajtas esprimi ankoraŭfoje nian dankon. 
Multaj salutleteroj de el eksterlando kaj 
cetere el la laborista movado tiel el Neder
lando kiel el Belgio trafis nian kongreson. 
Same estis reprezentantoj el diversaj in
stancoj de la laborista movado, el simpa
tiantaj organizoj kaj el oficialaj instancoj 
kiuj vizitis nian kongreson. Kiel gastoj de 
nia kongreso ĉeestis i.a. 2 el la fondintoj 
de la Federacio, kdoj J. L. Bruin kaj K. H. 
Meijer kaj la sekretario de SAT, kdo N. 
Bartelmes. La kongreso estis plena sukceso 
kaj sendube multe atribuis por la propa- 
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gando de nia movado kaj la disvastiĝo de 
Esperanto ĝenerale.

LA LIBRO-SERVO.
Grava montriĝis esti nia Libro-Servo por 
la movado. La propraj eldonoj plimultiĝis 
denove sufiĉe grave, kaj la reeldono de 
kelkaj verkajoj necesis. Aparta raporto 
montras la rezultojn tiel pri la aranĝoj, 
kiel pri la financa flanko.
LA GAZETARSERVO.
Pli kaj pli montriĝas, ke en la diversaj 
distriktoj oni sukcesas enpresigi artikolojn 
kaj komunikojn en la lokaj gazetoj. Same 
kiel en la antaŭa jaro ni, se eble ĉiumonate, 
aperigis nian bultenon kun komunikoj por 
la gazetaro. Sed ĝi nur povas esti ĝenerala, 
ĉar ĝi servu por kiel plej multaj divers
specaj gazetoj. La koncernaj perantoj 
zorgu, ke ili sisteme provizas la koncernajn 
gazetojn. Bonajn raportojn ni ricevis de la 
distriktoj N. kaj Z.-Holando kaj pli mal
pli el Frizlando kaj Zelando. De la aliaj 
distriktoj ni ne ricevis informojn. En Rot
terdam oni havis bonan sukceson en diver
saj gravaj gazetoj.
Menciinda estas la sukceso ĉe „Arbeiders
pers” kiu post nia tiurilata propono decidis 
aperigi „Esperanto-kolonon” ĉiusemajne du 
fojojn. En ĉi tiu raporto ni esprimas nian 
dankon al la diversaj gazetaro-prizorgantoj 
kaj perantoj, kiuj plenumas sian taskon 
kun tiom da sukceso.
Ni instigas ĉiujn distriktojn kaj sekciojn 
atenti ĉi flankon kaj klopodi enpenetri en 
sian resp. lokan gazetaron. Sisteme laboru 
por tio kaj sendube ni notos pli multajn 
sukcesojn. Nun jam ne plu eblas mencii 
ĉiujn gazetojn kaj ĉiujn, kiuj pli malpli 
regule laboras por la gazetarservo, sed 
multo ankoraŭ estas farota. En nia estraro 
ni konsideris alie organizi la gazetarservon 
kaj ni ankaŭ ricevis tiurilatan proponon 
de el Haarlem, tamen la praktikaj kaj 
teknikaj konsideroj igis nin ne ŝanĝi la 
nunan staton, ĉar pleje gravas la lokaj 
gazetoj kaj por ili necesas apartaj pri
zorgoj, kiuj estas treege temporabaj.
Ni ne plu sendis la bultenon de nia gazetar
servo al ĉiuj sekcioj, ĉar tio postulas tro 
multe da laboro, sed ni sendis ĝin al la 
perantoj kaj gazetoj. La eldonkvanto estis 
proksimume 400 ekz.

LA PROPAGANDO.
Krom la ĝenerala propagando ĉiujare 
denove la „Verda Monato” (Septembro) 
estis la plej grava. Ni tamen konstatis, ke 
ĝi pli kaj pli estas konata ankaŭ de la 
publiko. La sekcioj raportis pri vigla laboro 
dum la verda monato. Ni eldonis specialan 
propagandafiŝon pentritan de kdo A. Lan- 
genberg en 5000 ekzempleroj, kiu afiŝo ne 
maltrafis sian celon. Tamen ni estas kon
vinkitaj, ke oni ankoraŭ pli povas atingi 
en la konstruaĵoj de niaj resp. parti- kaj 
sindikatinstancoj same en publikaj kon
struaĵoj. Ni ne malatentu tion.
La faldfolieto en 100.000 ekzempleroj de 
ni eldonita estis trafa kaj altiris la atenton 
de la publiko, same la sigelmarkoj, eldonitaj 
en 100.000 ekz. trovis vastan debiton. La 
malgranda flugfolieto je malmultekosta 
prezo vendiĝis en kvanto de 850.000 ekz. 
(vidu la raporton de la Libro-Servo). La 
prezo de la propagandaĵoj estis intence 
malalta. La Fed.-kaso do pagis por la pro
pagando la diferencon kaj afrankon. Entute 
tiu deficito estas ĉ f 300.—.
La broŝuro „Waarom Esperanto” de kdo 
Alings (10.000 ekz.) kaj „Esperanto en de 
Arbeidersjeugd”, (5000 ekz.) de kdo Leerent- 
veld atribuis multe al la propagando. La 
prezoj 3 kaj 2 cendoj estis precize la pres
kostoj. El tio ni ne povis konti financan 
profiton, tamen laŭ propaganda vidpunkto 
ili certe donas profiton al nia movado. 
Diversaj sekcioj ricevas la propagando- 
materialon senpage aŭ duonpreze.
Cetere L E grave utilis por la propagando 
kaj same kiel en antaŭaj jaroj ni ankaŭ
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ĉijare disponigas L E je malmultekosta 
prezo al la kursanoj.
Okozis 100 ekspozicioj kaj 80 prop, kun
venoj. Rezulto: 310 kursoj kun 3000 kur
sanoj kaj 1500 en daŭrigaj kursoj; 75 par
toprenantoj en B-kursoj kaj 52 infankursoj 
kun 1000 partoprenantoj. Entute do 5600 
kursanoj.
Regula senhalta propagando signifas semi 
kaj semadi konstante. Multe dependas de 
bone aranĝita propagando. Ni faris nian 
eblon por ebligi al ĉiuj niaj sekcioj fari 
bonan propagandon. La Federacio-estraro 
konsiders ĉiujn flankojn kaj laŭpove klopo
dis efektivigi siajn planojn.
La Fed.-estraro turnis sin per cirkulero al 
la sindikatoj kaj ceteraj unuiĝoj por in
stigi ilin aliĝi al la Fed. kiel simpatianta 
organizo. Malgraŭ ke tio ne estis tute sen
frukta, tamen ni ne kontentiĝis pri la nom
bro de novaliĝoj. Estas necese, ke la kon
cernaj anoj klopodu efektivigi tion per 
proponoj al siaj resp. organizoj por aliĝi 
al la Federacio.

RADIO.
Gravaj por la propagando estas niaj radio
elsendoj. En ĉi tiu jaro ni povis daŭrigi la 
elsendojn en kunlaboro kun VARA. Regule 
ĉiudekkvartage okazas la elsendoj, kiuj 
daŭras proksimume 20 minutojn. Diversaj 
parolantoj, ankaŭ konataj personoj el la 
laborista movado paroladis antaŭ la mikro
fono.
Ni notis kiel parolintojn: kdon Degenkamp, 
kdinon Koch-Koopal, kdon Ponstein, kdon 
Veen, kdon Vrees kaj kdojn Kryt kaj Ker- 
nekamp por la dialogoj. La kantĥoro „La 
Nova Tempo”, kantis, cetere kantis antaŭ 
la mikrofono Jo Hekkert v. Eijsden kaj Jan 
Blok; okazis intervjuo fare de kdo Krijt 
kun Dr. Henri Polak kaj prezento de kaj 
por infanoj farita de la infangrupo „La 
Juna Espero” sub gvido de kdino Vrees, 
la teatraĵeton por tiu elsendo verkis kdino 
Faulhaber-Ĉiŝkovska. Menciinde ankaŭ 
estas, ke Ir. Damme, direktoro de la PTT 
pretis paroladi por ni antaŭ la mikrofono. 
Ni esprimas per ĉi raporto nian dankon 
al VARA, kun kiu ni ankaŭ ĉijare tiel 
fruktedone kunlaboris por la prizorgo de la 
esperanto-elsendoj. Ni memorigu, ke estas 
nia laborista kaj la katolika radio-organizoj 
kiuj regule elsendas tiajn esperantujojn.
EKSPOZICIA FAKO.
La nombro de la okazintaj ekspozicioj en 
la pasinta jaro atestas, ke la sekcioj kom
prenas la valoron de tiu ĉi propaganda 
rimedo sciante, ke la publiko volas ne nur 
aŭdi pri utileco de Esperanto, sed ankaŭ 
vidi ĝian praktikan uzadon en diversaj 
fakoj de la soca vivo sur internacia tereno. 
Entute nia organzo okazigis 100 ekspo
ziciojn, parte per la federacia materialo, 
parte per tiu de la sekcioj. La Fed. pose
das nun 8 kestojn kun materialo, inter kiuj 
unu servas tute por Flandrio. La pasinta 
jaro montris, ke eĉ tiu ĉi nombro ne sufi
ĉas por kontentigi ĉiujn petantojn en la 
propaganda sezono. Pro tio estas dezirinde, 
ke la urbaj distriktoj fondu propran eks
pozician fakon, kiu servu al iliaj sekcioj. 
Distrikto Roterdamo jam eklaboris en tiu 
direkto.
Laŭ peto ni sendis esperantaĵojn al diver
saj sekcioj kaj distriktoj, kiuj posedas 
propran propagandan servon kaj subtenante 
ilian laboron, ĝi daŭrigas en eldonado de 
cirkularoj, kiuj informas pri novaj esp.- 
eldonaĵoj, senpage riceveblaj.
La ekspozician fakon prizorgis kdino E. 
Faulhaber, ano de la Fed.-estraro.

LA EKZAMENOJ.
En kunlaboro kun LEEN ni ĉi jaro daŭrigis 
nian laboron en la ekzamena komitato. Ni 
ne sukcesis akiri ŝtatan reprezentanton en 
niaj ekzamenoj, tamen ni denove turnis 
nin al la ministro.
La samaj anoj reprezentis nian Federacion 
en la komitato kaj ne okazis ŝanĝo.

LABORISTA ESPERANTISTO 
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Detalan raporton ni siatempe povas atendi 
de la komitato mem.
NIA STUDORGANO: LA PROGRESANTO. 
En novembro komenciĝis la tria jaro de tiu 
ĉi studo-organo, kiu havis ĉ 750 abonan
tojn. Konsiderante, ke ofte unu abono ser
vas al pli da personoj, kiuj ne povas pagi 
la tutan abonsumon, ni konkludas, ke la 
nombro da studantoj estas pli alta. 
Ankoraŭ ne eblas, ke la senditaj tradukoj 
estas individue korektataj. La kamaradoj, 
kiuj prizorgas la redaktadon ne disponas 
pri sufiĉe da tempo, ĉar ili estas plene 
okupitaj pri ĉiaj aliaj laboroj en siaj sek
cioj aŭ en la federacio. Tamen „La Pro
gresanto” plenumas gravan bezonon, kaj 
estas ŝatata ankaŭ ekster nia federacio. 
Pere de L P ni povas observi la lingvan 
nivelon de la esperantistaro kaj ekscii laŭ 
kiuj specialaj temoj estas necese direkti la 
instruadon kaj informadon. Sennombraj 
estas la lingvaj demandoj de studantoj kaj 
kursgvidantoj, demandoj, kiuj ofte devas 
esti skribe respondataj.
Dank’ al nia studo-organo kaj la ceteraj 
lingvaj eldonoj de nia Federacio, ni ĉiel 
konstatas en niaj laboristaj rondoj grandan 
interesiĝon pri la lingvo mem. Tio estas 
ĝojiga fakto, kiu influas ankaŭ la rezul
tojn de la ekzamenoj en la jaro pasinta.

NIA INFANGAZETO: LA VOJO.
Post multpromesanta pionira laboro, farita 
de kdino L. Tillema-Heynen (redakcio) kaj 
gekdoj Smit (admnistracio) venis komence 
de la j. 1936 kriza tempo por nia infan
gazeto. Ĝi estis kaŭzita pro tio, ke tuta 
zorgo pri „La Vojo” kuŝis de oktobro 1935 
sur la ŝultroj de gekdoj Smit, ĉar kdino 
fine eksiĝis el sia funkcio.
T.-H. ne povis okupi sin pri redaktado kaj 
je fino de januaro 1936 transprenis ŝian 
taskon kdino E. Faulhaber, helpata de ge
kdoj Smit, kiuj daŭrigis la administradon. 
Por ilustrado de la gazeto zorgis kdo G. J. 
Degenkamp. Septembro 1936 alportis gravan 
ŝanĝon en la historio de nia infangazeto. 
„La Vojo” estas presita kaj en ĝi aperas 
lecionoj el Esperanto-lernolibreto por in
fanoj, verkita de kdino A. Rebers, ilustrita 
de kdo J. Langeberg. La administradon pri
zorgas gekdoj Koch.
En januaro 1936 havis L V 230 abonantojn, 
je fino de decembro 900 da ili.

ESPERANTO EN LA LERNEJOJ.
Rilate la celon „Esperanto en la lernejo”, 
jam multe estas dirita, kaj efektive estas 
unu el la plej gravaj problemoj. Estas 
tereno tute aparta kaj dependa de divers
flanka lojala kaj celkonscia laboro. Ne nur 
estas tereno, kiu apartenas al la laborista 
movado, sed devas partopreni en la laboroj 
oficialaj instancoj kaj la registaro. La 
unuaj klopodoj do estas jam tre gravaj. 
Efektive montriĝis, ke la intereso ĉe la 
gepatroj de la infanoj estas jam sufiĉe 
vekata. Nia amsterdama distrikto, kiu ekz. 
okupis sin pri tio kaj klopodis starigi espe
ranto-kursojn por la infanoj en diversaj 
lernejoj spertis la intereson ĉe la gepatroj, 
sed ĝi ankaŭ spertis, ke la lernejoj ne 
disponas pri instruistoj (profesiaj), kiuj 
povas instrui esperanton. La kursoj, kiuj 
stariĝis, do estas gvidataj de neprofesiaj 
instruantoj.
Alia spertiga laboro estas la laboro de la 
infankomitato (pri kiu vi aliloke trovas 
raporton) per kiu ni speciale en la kadro 
de nia Federacio okupas nin pri la instruo 
de esperanto al la infanoj. La celo de tiu 
komitato ne nur estas la instruo al infanoj, 
sed ankaŭ por trovi la manieron, per kiu 
ni povas ligi la infanojn al nia movado kaj 
interesigi ilin pri la praktika valoro de 
esperanto.
En kunlaboro kun aliaj landaj esperanto- 
organizoj ni antaŭ kelkaj jaroj starigis 
komitaton kun la celo enkonduki espe
ranton en la lernejo. La nura konkreta 
fakto, kiu atestas pri la laboroj de tiu
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komitato estas la broŝuro: „Esperanto op 
de scholen”. Cetere la komitato praktike 
mortis. Nun ni denove en kunlaboro kun 
aliaj organizoj daŭrigos tiujn laborojn, sed 
tamen plisisteme. La tasko estu funkciigi 
ian aparaton, per kiu ni povas havigi al ni 
la necesajn informojn kaj ankaŭ la mate
rialon per kiu ni devos pruvi la rajton kaj 
neceson instrui esperanton al la infanoj en 
la lernejoj.
Ne nur valoras la intereso de la gepatroj 
kaj la publiko por tiu celo, sed ankaŭ 
valoras la instruistaro, kiu siatempe devos 
okupi sin pri la instruo. La komitato anko
raŭ ne estas starigita, sed la interkon
takto inter la landaj esperanto-organizoj 
kaj la instruistaj sindikatoj jam okazis kaj 
tre evidente tiu plano en proksima tempo 
realiĝos.
SAT.
Same kiel en la antaŭa jaro la interrilatoj 
kun SAT estas kontentigaj.
Ĉiuj niaj anoj ricevis senpage la organon 
„Sennaciulo’^ kaj per tio estiĝas la kon
kreta kontakto kun la tuta mondo. Estas 
altvalora aranĝo, kiu sendube atribuas 
multflanke al la kontentiĝo sopirata de 
niaj anoj pro sia esperantistiĝo.
La strukturo de SAT ankoraŭ estas multe 
atakata de el ekster SAT-ronda laborista 
esperantomovado, kiu certigas, ke struk
turo laŭ nacia formiĝo, do la t.n. struk
turo de „Internacio, konsistanta el naciaj 
organizoj” estas supera al la strukturo de 
SAT, kiu aplikas la individuan membrecon 
nekonsiderante la naciajn formiĝojn. Ni 
tamen demandas kian valoron havas la 
membrecon de anoj, kiuj eĉ ne deziras ĉu 
pro indiferenteco ĉu pro aliaj motivoj iel 
aktive partopreni en la laboroj de „mond
organizo” aŭ „internacio”? Nur praktike 
valora estas la montra kaj aktiva ago de 
la individuoj, kiuj iel montras tion. Sur
paperaj anoj ne havas valoron por nia 
movado kaj ankaŭ efektive ne influas, kiel 
la praktiko montris. Kiam ni komparas 
la praktikan valoron de SAT kun tiu de 
la internacioj, ni konstatis la faktojn, ke 
nur SAT sukcesis plenumi sian taskon. 
Estis SAT, kiu regule aperigis siajn or
ganojn. Pri la „internaciaj” laboristaj 
esperanto-organizoj oni ne povas raporti 
tion.
En la SAT-kongreso la Federacio estis 
reprezentata de kdo Prent. Ankaŭ kdo 
Veen, kiu tamen je propra kosto parto
prenis la kongreson, havis mandaton en 
okazo de neceso prezenti la Federacion. 
Li salutparolis por la Federacio en la fest
vespero.
KALENDARO.
Laŭ kongresa decido ni eldonis esperantan 
kalendaron. Kdo B. Wels projektis tekstojn 
por taga kalendaro. Ĉar ni ne havas sper
tojn pri eldono de kalendaro kaj cetere 
estas temporaba afero ni klopodis aranĝi 
tion riskante kiel eble plejmalmulte. Pro 
tio eldoniĝis semajna kalendaro. Antaŭ- 
mendta estis kvanto de proksimume 600 ekz.

DIVERSAĴOJ.
Subfosa laboro.
La Fed.-estraro havis konferencojn i.a. kun 
IFETT-ITF (Internacia Transportista Fede
racio kaj la esperantista subinstanco), kun 
IvAO (Instituto por laborista klerigado) 
kun SDAP (Soe. Dem. Lab. Partio) kaj 
reprezentantoj de diversaj Instruisto-Sindi- 
katoj.
En la IFETT-movado (sekcio holanda) 
okazis kunveno en kiu oni akceptis decidon, 
pro kiu niaj koncernantaj fakaj sekcioj 
ne plu povus esti sekcioj de la Federacio. 
Ĉar efektive la laboro kaj influo de niaj 
fakaj sekcioj grave influis la IFETT-mov- 
adon, kiu ankaŭ precipe pro la disvastiĝo kaj 
laboroj de nia Federacio en Nederlando 
trovis gravan subtenon, ni ne povis kon
senti pri tiu decido en kunveno, kiu estis 
vera ignoro de nia Federacio en ĉi tiu por
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nia movado principa afero. Ni sukcesis trovi 
interkonsenton, pro kiu eblas, ke niaj 
fakaj sekcioj povas resti kaj novaj fakaj 
sekcioj povas esti akceptataj. Montriĝis, ke 
la ignoro ne konscie estis farata. Rilate 
novajn aranĝojn en la IFETT (sekcio 
holanda) ni daŭre restos informataj kaj 
niaj konsideroj estos atentataj.
Pro miskreditigaj informoj flanke de nov
fondita ISE sekcio (SELN) pri nia Fede
racio, ni sendis amasproteston al SDAP 
kaj NVV (Soe. Deni. Lab. Parto kaj Neder
landa ligo de Sindikatoj), per kiu la anoj 
de SDAP kaj NVV en nia Federacio 
direktis sin kontraŭ SELN kun la atentigo, 
ke ili kiel anoj de la nomitaj organizoj plene 
subtenas la Federacion. Sekve la koncer
naj estraroj ne agnosku SELN. En du 
semajnoj estis kolektitaj preskaŭ 2000 
subskriboj kontraŭ la SELN-agado.
Pro tiu agado nia estraro konferencis kun 
la estraroj de la IvAO kaj de SDAP.
Hontiga por SELN estas la certigo de 
SELN (la kalumnioj pri sampartianoj, kiuj 
jam dum dekoj da jaroj laboradas en partio 
kaj sindikato) ke la Federacio kaj SAT sin 
direktas kontraŭ la t.n. moderna laborista 
movado (moderna = apartenanta al la 
dua internacio). La estraro de NVV infor
mis nin, ke ĝi atentas la aferon.
Skribe ni turnis nin al la estraro de la 
Centrale Bond van Transportarbeiders 
(Transportlaborista sindikato), kies prezi
danto en la kongreso de la sindikato, i. a. 
diris, ke en nia Federacio oni direktas sin 
kontraŭ la sindikato kaj ĝiaj estraranoj, 
kaj ni petis informojn, klarigante, ke ne 
ekzistas bazo por tiu certigo.
Montriĝis ke SELN kaj ties sekcioj direk
tis sin per tia kalumniado al diversaj in
stancoj same al VARA kaj Arbeiderspers, 
sciante ke Federacio-estraranoj-samparti- 
anoj prizorgas la radioelsendojn ĉe VARA 
kaj la Esperantorubrikon en la Arbeiders
pers. Feliĉe ni povis konstati, ke ĝenerale 
SELN ne renkontis en la gvidaj instancoj 
aprobon nek akcepton.

La kampadsemajno
projektita laŭ kongresa decido ne povis 
okazi pro nesufiĉa partopreno.
Interkontakti^
estis sendita al la sekciaj estraroj kaj 
ceteraj funkciuloj por servi kiel informilo 
pri organizaj aferoj, kiuj ne povas esti 
detale pritraktataj en L E. En ĉi jaro ĝi 
aperis 7 fojojn.
Historia ekspozicio
okazis dum la kongreso en Hago. Ĉi tiu 
ekspozicio estis aranĝita sub gvido de 
kdino E. Faulhaber kaj G. P. de Bruin kiuj 
sukcesis kolekti interesan kaj maloftan 
materialon.
Nia Federacio estis reprezentita
en la Tutmonda Junulara Kongreso en 
Ĝenevo, kiu kongreso okazis en Septembro. 
Kdo Muusses el Purmerend, kiu intencis 
viziti ĉi tiun kongreson, prezentis sin por 
tio. La fed.-estraro akceptis. Bedaŭrinde, 
ni poste ricevis la raporton el kiu ni kon
statis, ke ne estis permesata paroli ĉar 
la Federacio ne estas junular-organizo. La 
reprezentinto partoprenis proprakoste tiun 
kongreson.
Al Wuppertal
ni sendis laŭ kongresa decido leteron pro- 
testcele pri la konata proceso.

La laborista olimpiado
okazonta en 1937 havis nian atenton. Ni 
havas kontakton kun la koncerna komi
tato pere de nia Antwerpena sekcio, kiu 
okupas sin pri la necesaj aranĝoj por- 
esperantistaj dum la olimpiado.
La vojaĝo al SAT-kongreso
estis komence prizorgata de la SAT- 
peranto, kiu poste petis al ni transpreni 
tiun taskon. La vojaĝo sub gvido de kdo 
Bultemeyer bone sukcesis; partoprenis 17 
gekdoj.

RESUMAĴO.
Nia Federacio daŭrigis sukcesplene sian 
laboron, ni pli kaj pli enpenetras. La influo 
de nia agado estas senescepte ĉie sentata. 
En partioj kaj sindikatoj oni pli atentas al 
esperanto ol antaŭe. Nia Federacio plenu
mas sian taskon por la laborista klaso 
konscie kaj celtrafe. Ne estas kaŭzoj por 
ŝanĝi niajn principajn gvidliniojn. Kom
pare kun aliaj esperanto-organizoj ni rajtas 
fieri pri niaj laboroj kaj sukcesoj. La apa
rato de la Federacio fariĝas pliperfekta 
kaj ĝi povas servi al pligravaj postuloj 
de — kaj petoj direktitaj al la laborista 
esperantomovado. Ni estu singardaj, ke tio, 
kion ni en multaj jaroj konstruis povas esti 
frakasita en mallonga tempo, sed ni kon
sciu pri tio, ke rekonstrui ion tian postulos 
denove jarojn de seninterrompa laborego. 
Ni gardu nian Federacion kontraŭ atakoj, 
kiuj celas miskreditigi ĝin kaj se eble 
rompi la influon, kiun ĝi jam akris en la 
laborista movado.
Ni streĉu niajn fortojn por plifortigi kaj 
pliperfektigi la aparaton de nia Federacio. 
Ni agu organize kaj ne ekster la kadro de 
nia Federacio. En la Federacio ni havas 
ĉiujn niajn taskojn, estas laboro por ĉiuj. 
Ago kaj laboro kondukas nin al nia celo 
pere de nia Federacio.
Ni atentu la laborterenon, kiun ni havas 
kiel anoj de partio kaj sindikato por 
propagandi esperanton, instigi al aplikado 
de esperanto en la praktikaj laboroj. Ni 
estas sur la bona vojo, tion montras la 
praktiko kaj de neniu ni lasas forpuŝi nin 
de tiu vojo.
Ni finas ĉi tiun raporton esprimante bon
dezirojn por la nova jaro al ĉiuj niaj anoj 
kaj kunlaborantoj, ke la jaro 1937 trovu 
nin pli fortaj kaj spertaj por plenumi la 
taskon, kiun ni kiel laboristaj esperantistoj 
akceptis kaj ekkonis kiel altvaloran por la 
tutmonda laboristaro. Fed.-sekretario.

RAPORTO DE LA INFANKOMITATO.
Post ĝia ankoraŭ mallonga ekzistado la 
IK konvinkiĝis, ke ankoraŭ multega laboro 
devos efektiviĝi antaŭ ol ni fruktedone 
povos prilabori kaj disvastigi Esperanton 
inter la junularo. La ĝisnunaj klopodoj 
restis grandparte senrezultaj, unuaflanke 
ĉar mankas la plej necesaj lerniloj, ali
flanke post la kursoj ofte oni ne posedis 
la rimedojn por teni kaj logi la infanojn 
en niaj vicoj. Krom tio ankoraŭ pli da ener
gio kaj persistemo kaj pedogagio estas pos
tulata de la gvidantoj kiuj instruas in
fanojn, ol de tiuj, kiuj instruas la plen
kreskulajn.

„La Vojo.”
Post la starigo de I K eldoniĝis presita „La 
Vojo” en kiu kurso porinfana internacie 
uzebla. Por faciligi la taskon de la gvi
dantoj la verkantino de „La malgranda 
mondo” verkis gvidilon pri tiu kurso. Por 
varbi abonantojn kaj por sciigi al ekster
lando pri internacia kurso, estas senditaj 
al diversaj Esp.-gazetoj artikolon, titolita 
„Solvita problemo”, por enpresigi en ĝia 
eldonaĵo.
Pri kursoj en Nederlando.
El la ĝis nun ricevitaj informoj montriĝas, 
ke pli ol 950 infanoj partoprenas kurson, 
± 800 infanoj estas instruataj laŭ kurso el 
„La Vojo”. 150 infanoj ricevas instruon 
laŭ aliaj projektoj. Amsterdamo kaj Har
lemo instruas la junularon en lernejĉambroj, 
pri kiuj ili povas disponi post la devigaj 
lernejhoroj el kiu Harlemo senpage ricevis 
la uzadon de la solono(j). En la aliaj urboj 
kaj urbetoj oni aranĝis la kursojn ĉu en la 
salonoj de la sekcioj, ĉu en ejoj de sim
patiantaj organizoj. Ĝis nun fondiĝis 6 in- 
fangrupoj el infanoj kiuj jam eklernis 
Esperanton en 1934-1935.

La taskoj inter la komitatanoj.
Kdino Faulhaber (redaktorino), kdoj H. J. 
Nieuwenhuizen (asesoro), D. Captein kaj

9 Jan.: 1. La Espero. 2. Parolado de 
P. K. Polderman. (Sekr. Instituto por 
Laborista Klerigado.) Temo: „Labo
rista klerigado kaj Esperanto.”

23 Jan.: 1. La Espero. 2. Kees Pruis, 
konata holanda humoristo, kantas.

La elsendtempo estas regule 20 minu
toj kaj okazas proks. je la 5a horo 
M.E.T. ĉe VARA, Hilversum.

Mededelingen van het O» K. K> 
Nog slechts drie maanden scheiden 
ons van het Kongres!
Het Gentse OKK is volop aan het 
werk opdat alles op tijd klaar weze. 
Kongresontoj, aarzelt niet u van nu 
af aan te geven voor:

a. verblijf hotel of kosteloos.
b. Deelneming gemeenschappelijke 

maaltijden.
c. deelneming interfratiĝvespero.

Bedenkt dat zulks niet alleen ons het 
werk vergemakkelijkt, maar dat het 
tevens in uw voordeel is zo ge ons nog 
heden schrijft wat ge wenst dat er 
voor u geregeld wordt. Dus: stelt 
niet uit tot morgen wat ge nog heden 
doen kunt.

Het volledig programma van feest
avond en kongresdagen zal in het 
eerstvolgend nummer van L E ver
schijnen.
We kunnen van nu af reeds mee
delen dat de interfratiĝvespero iets 
puiks wordt. Ook wordt er voor 
iedere kongresonto voor een verras
sing gezorgd.

H. Varkevisser pristudas infanlaboron en 
Hago, krom tio kdo Nieuwenhuizen testos 
kaj kritikos infanrakontojn ktp por poste ilin 
eldoni. Kdino C. de Cock kritikos la kurson el 
LV kaj rakontojn ktp. Roterdamo, gekdoj A. 
C. Obbes asesorino, gvidas Nederlandlingvan 
kurson por infankursgvidantoj, kaj kritikos 
ankaŭ materialon el L V. Kdo J. Snel, prez. 
okupas sin pri ekspozicia fako porinfana, 
krom tio en Roterdamo vizitos la kursojn, 
tiele kompilante raporton pri ili kaj W. 
Borsje prizorgas sekretarian laboron.
Ni ekspedis: 160 leterojn al eksterlando; 
96 leterojn en nia lando.
Ni ricevis: 19 respondojn el eksterlando. 
85 respondojn el nia lando.
Leteroj al eksterlando enhavis petojn pri 
kunlaboro. Respondoj el eksterlando estos 
preskaŭ senrezultaj.
„Voorwaarts”, „Tribune” kaj „Dagblad van 
Rotterdam” enpresigis kelkfoje artikolon 
pri nia laboro inter la junularo.
En Roterdamo la I K organizis pedogagian 
kurson sub gvidado de kdino A. Rebers.
La 16an de majo stariĝis la I K, poste la 
sekretario du foje kunvenis kun geedzoj 
Faulhaber kaj kdo Alings.
La estraro de la IK 3 foje kunvenis.

W. Borsje, sekretario.
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ONZE INTERNATIONALE VAKBEWEGING.
Voor een der vakverenigingsafdelin- 
gen in Amsterdam hield Edo Fim- 
men, sekretaris van de I.T.F., een 
lezing over „Het I.V.V. gister, van
daag en morgen.” Om meer dan één 
reden heb ik met genoegen naar de 
lezing van kameraad Fimmen geluis
terd. Van de gelegenheid om naar 
aanleiding van het gesprokene nog 
iets te zeggen, heb ik gebruik ge
maakt om o.m. ook de aandacht te 
vestigen op het nut, dat de toepas
sing van het Esperanto voor de inter
nationale vakbeweging kan hebben. 
Uiteraard was de tijd te beperkt om 
hierover veel uit te weiden. Deze 
rede was echter bij uitstek geschikt 
om de aandacht te vestigen op de 
absolute noodzakelijkheid van een 
wereldtaal (dus van Esperanto) voor 
de internationale toenadering, een 
gebiedende eis voor een vrucht
dragende internationale vakbeweging. 
Uit de rede vermeld ik de punten, die 
rechtstreeks dit probleem raken, om 
hieraan een beschouwing vast te 
knopen, hetgeen wegens gebrek aan 
spreektijd slechts zeer oppervlakkig 
in de vergadering kon gebeuren. 
Fimmen dan wees op het gebrek aan 
voeling tussen de nationale eenheden. 
Immers de leden zelf zijn zich nauwe
lijks bewust van het bestaan van het 
IVV, ze weten zich geen onderdeel 
van het geheel. Er bestaat een band 
tussen de nationale vakbonden, die 
zich door de practijk ontwikkeld 
heeft. De vakbeweging in de verschil
lende landen voelden meer en meer de 
noodzakelijkheid van eikaars doen en 
laten op de hoogte te zijn en zo nodig 
in de verschillende landen de werk
zaamheden te richten naar eikaars 
belangen. Het is echter een feit, dat 
vooral in de beginne de ontwikkelde 
activiteit slechts een miniem resul
taat afwierp. Elke actie bleef beperkt 
tot besprekingen (dus van de ver
tegenwoordigers) .
Het was de practijk, die hierin ver
andering bracht. De oorlog van 1914- 
1918 bracht na vele en moeilijke 
pogingen om de stukken weer bij 
elkaar te brengen, een ommekeer. 
Zonder veel getheoretiseer aan
vaardde men een veel radicaler stand
punt, waarin men zich o.a. ook uit
sprak tegen de oorlog.
De internationale vakbeweging ging 
’n periode van nog niet gekende activi
teit tegemoet, waarin de internatio
nale solidariteit een grote rol speelde. 
Toch zegt Fimmen tot de conclusie te 
komen, dat de werkelijke internatio
nale solidariteit slaapt. Wij zijn 
helaas niet bij machte deze inter
nationale solidariteit thans aktief te 
maken. De arbeiders denken aan 
eigen persoonlijke belangen, blijven 
in het nationalistisch raam. De Ita
liaanse en Duitse invloeden doen zich 

gelden. Een groot gevaar schuilt in 
het nationalisme, in het fascisme. Ge
brek aan saamhorigheidsgevoel doet 
de rest.
De oplossing voor de internationale 
vakbeweging is het prijsgeven der 
autonomie van de nationale vak
bonden en te komen tot centralisatie 
van beroepssecretariaten. Op dit ter
rein vinden wij ook een betere moge
lijkheid tot gemeenschappelijke actie. 
De internationale vakbeweging zal 
onder ogen moeten zien, dat de goed
kope arbeidskrachten in zekere lan
den, w.o. in de eerste plaats Japan 
en China, druk zullen oefenen op 
andere landen. Wij moeten komen tot 
een samengaan van arbeiders uit alle 
landen, ongeacht hun huidskleur. 
Nationaliteiten en rassen zullen 
samen moeten vloeien tot één krach
tig geheel in de internationale vakbe
weging.
Aldus in ’t kort de punten, die voor 
dit artikel van belang zijn. De ge
documenteerde rede bevatte natuur
lijk veel meer. Waar ik echter de aan
dacht op wil vestigen is dit, dat deze 
gehele rede zo bij uitstek een plei
dooi was voor de verbreiding en toe
passing van Esp. in de internationale 
vakbeweging, ondanks spreker met 
geen woord hierop zinspeelde.
Hoewel wij in onze arbeiders-espe- 
ranto-beweging niet ontevreden zijn 
over de resultaten van de laatste 
jaren, moet mij toch van ’t hart, dat 
de internationale (dus ook nationale) 
arbeidersbeweging nog zo heel weinig 
belangstelling toont voor Esperanto. 
Dit ligt toch waarlijk niet aan onze 
Federatie, voor zover het Nederland 
betreft, en ook niet aan SAT, de 
enige Esperanto-organisatie op inter
nationaal terrein, wier periodieken 
regelmatig verschijnen.
Om echter het slapende internatio
nale saamhorigheidsgevoel te wekken 
is méér nodig dan resoluties en 
mooie woorden. Men moet het ook 
kunnen aanvoelen en het maken tot 
werkelijkheid door het leren en toe
passen van Esperanto. Een krant in 
Esperanto geredigeerd door onze 
spaanse kameraden, in duizenden 
exemplaren verspreid over gans de 
aardbol, wekt een solidaritietsgevoel 
dat ver uitgaat boven de dagelijkse 
berichten in de nationale bladen. Het 
uitwisselen van gedachten, ideeën, 
enz. door esperanto, hetzij door cor
respondentie, hetzij mondeling, van 
blank tot bruin e.a. ruimt veel op, 
dat tot op heden een hinderpaal bleek 
te zijn voor toenadering. Dit is de 
practijk en geen utopie.
De fascisten zien dit wel in. Het 
internationaal saamhorigheidsgevoel 
kunnen zij in hun kraam niet ge
bruiken. Voor hun is Esperanto de 
vijand in eigen huis. In Duitsland 

weer men het. Ook Mussert heeft er 
een broertje aan dood. Portugal 
sluit de esperanto-clublokalen. Enige 
Griekse bladen stoken eveneens tegen 
Esperanto. Alleen Italië is een buiten
beentje en maakt door middel van 
Esperanto propaganda voor het 
regiem van Italië en voor.... Musso
lini. Het lijkt er dan ook wel op, dat 
men in fascistische kringen een 
betere kijk heeft op het esperanto, 
dan men in onze arbeidersbeweging 
over het algemeen beseft. Hetzij men 
het internationale contact der arb.- 
esperantisten vreest, hetzij als Italië 
in propaganda voor eigen systeem 
aanwendt. Dit kan echter een aan
sporing zijn om meer aandacht aan 
het Esperanto te wijden.
In zijn repliek ontpopte Fimmen zich 
als voorstander van Esperanto, die er 
dan ook veel van verwacht.
Hoe kan het ook anders? Onze be
langen gelden niet slechts een natio
nale groep maar internationale groe
peringen. Ons gebrek aan saamhorig
heidsgevoel wordt door winstbejag 
en concurrentie uitgebuit ten nadele 
van de arbeidende klase. Wanneer we 
dan gevaren die ons bedreigen, ook 
op internationaal terrein willen be
strijden, zullen we vóór alles ook het 
internationaal saamhorigheidsgevoel 
moeten opwekken en de eerste en 
algemene grondslagen moeten leggen, 
door aanvaarding en toepassing van 
het Esperanto.
Hiervoor is nodig verbreiding en toe
passing van Esperanto in onze inter- 
nationales van partij en vakbeweging 
zelf. Ieder lid van partij en/of vakbe
weging kan hieraan medewerken 
door voorstellen voor de aanstaande 
kongressen. Naast onze voorstellen 
voor de verbreiding van Esperanto, 
moet er meer aandrang zijn voor ons 
streven om een in Esperanto geredi
geerd orgaan te doen uitgeven door 
de besturen der internationales. Hier
door verkrijgt men het eerste recht
streekse contact tussen de besturen 
der internationales en de leden in de 
verschillende landen. Een beter mid
del tot het opwekken van het inter
nationale saamhorigheidsgevoel is 
niet denkbaar. A. V.

Esperanto bij het Internationale front 
Van Jef Last, die we het genoegen 
hadden even te spreken op een der 
vergaderingen waar hij het woord 
voerde over Spanje, vernamen we, 
dat bij het Internationale front, 
waarin hij zelf meevecht, Esperanto 
zijn diensten bewijst bij hen die 
elkaar niet verstaan en ook cursussen 
in Esperanto werden ingericht.
Als al die strijders uit verschillende 
landen voor hun ene zaak Esperanto 
hadden gekend, zou dan de band niet 
nog hechter zijn?
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senhelpa betrekking op heeft. Woor
den als senhelpa, senutila, senpova, 
senlima, senfina enz. zijn dan ook 
correcte samenstellingen.
Doch komt het voorvoegsel sen in 
een zelfstandig naamwoord voor, 
dan moet dat zelfstandig naamwoord 
zelf de persoon, zaak of idee aan
geven, die zonde7' hulp, grens, einde 
enz. is, en dat moet dan gebeuren 
door de achtervoegsels ul, af of ec, 
zodat men systematisch de volgende 
afleidingen vormt:

sem. ... ulo = persoon zonder....
sen. ...ajo = zaak zonder....
sen.... eco = begrip zonder.... te 
zijn.

Woorden als senlimo, senfino, sen
povo, senkulpo enz. zijn dus onbe
staanbaar, omdat in die woorden niet 
is vervat het begrip zonder iets te 
zijn. Senlimo zegt niets meer dan 
sen limo — zonder grens, maar sen
limeco is esti sen limo = onbe
grensdheid. In abstracte begrippen 
met sen kan dus het achtervoegsel 
ec niet gemist worden. Men spreke 
dus van senpoveco, senutileco, sen
fineco,

/-Ml
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rekening moet houden, heeft ook 
sen die.
De bijzondere eigenschap van sen 
herkent men, als men sen als voor
voegsel vergelijkt met andere voor
voegsels :
kunhelpo is een bepaald soort hulp; 
surskribo is een bepaald schrift; 
alveno is een bepaalde komst;
maar senhelpo is gee7i hulp; men be
doelt er mee: het begrip: zonder 
hulp te zijn.
Het voorvoegsel sen is dus geen 
nadere aanduiding van de stam help’, 
maar vormt met deze stam een nieuw 
begrip: zoTider (= geen) hulp. Het 
spreekt dan wel vanzelf, dat na 
zonder hulp die persoon, zaak of 
idee genoemd moet worden, die zon
der hulp is. Na een bijvoeglijk naam
woord als se7ihelpa kan steeds de per
soon of zaak genoemd worden, waar
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ONDER LEIDING VAN G. J. DEGENKAMP. RIETSTRAAT

DE VOORZETSELS XV.
RAKENDE.
Rakende is betreffende, aangaande, 
zij het dan ook wat zwakker in be
tekenis, zodat de vertaling pri, rilate 
al of konceme moet zijn.
Rakende dat verschil = Koncerne 
tiun diferencon. Ik moet u nog iets 
rakende die kwestie zeggen = Mi 
diru ankoraŭ ion al vi rilate al tiu 
afero.

•>

★
ROND, RONDOM.
Rond is ais voortzetsel ĉirkaŭ, ais 
bijwoord ĉirkaŭe of proksimume. 
Enkele voorbeelden:
Rondom de aarde = Ĉirkaŭ la tero. 
Rondom zich verzamelen = Kolekti 
ĉirkaŭ si. Rondom het dorp liggen 
landerijen = Ĉirkaŭ la vilaĝo kuŝas 
kampoj.
Logisch kan ĉirkaŭ alleen een plaats- 
betekenis hebben, alhoewel het ook 
nog wel voor tijd gebruikt wordt: 
Rond elf uur = Ĉirkaŭ la dek-unua, 
waar m.i. beter is: Proksimume je 
la dek-unua.
Eigenlijk hebben rondom 
dezelfde betekenis, doch

en om 
rondovd

senkulpeco enz.

ML
A5C A

geeft met meer klem aan, dat iets 
zich onafgebroken ergens omhee7i 
bevindt. Vergelijk: Om de tafel (op 
meerdere plaatsen er omheen) en: 
Rondom de tafel (in een kring er 
omheen). Dit nietige verschil komt 
in Esperanto niet uit.
Ro7id is een bijwoord in:
Zij kwam met haar geld niet rond = 
Ŝia mono ne sufiĉis al ŝi. In het 
rond = Ĉirkaŭe. Ronde = Ĉirkle. 
Rondom stonden bomen = Ĉirkaŭe 
staris arboj.
RotuI is een bijvoeglijk naamw. in: 
Een rond getal = Proksimuma nom
bro. Een rond jaar == Tuta jaro. 
De aarde is rond = La tero estas 
ronda. Een rond karakter = Sincera 
karaktero.
Verdere afleidingen van ĉirkaŭ zijn: 
ĉirkaŭa = omgevende, ĉirkaŭo = 
omtrek, ĉirkaŭaĵo, ĉirkaŭejo = om
geving, ĉirkaŭi = omgeven.
Ĉirkaŭ komt ook als voorvoegsel 
voor: Ĉirkaŭflari = rondsnuffelen.

★
SEN ALS VOORVOEGSEL.
Evenals andere voorzetsels kan ook 
sen als voorvoegsel gebruikt worden. 
Maar, zoals elk voorvoegsel zijn be
paalde karaktertrekken heeft, waar
mee men bij de toepassing er van 

OVER CORRELATIEVEN. III.
De correlatieven, welke uitgaan op a 
duiden op hoedanigheid, d. w. z. zij 
worden gebruikt, wanneer wij willen 
vragen naar of willen wijzen op: 
hoe een zelfstandig is of er uit ziet. 
Zij hebben volkomen het karakter 
van een bijvoeglijk naamwoord. De 
uitgang a (denk aan het bijvoeglijk 
naamwoord) demonstreert dit reeds. 
Zij verschillen van de correlatieven, 
die uitgaan op u daardoor, dat laatst
genoemde betrekking hebben op het 
geval zelf, terwijl de correlatieven, 
uitgaande op a op het geval zelf geen 
betrekking hebben, doch alleen maar 
op hoe met geval zich aan ons voor
doet.
Mi vidis ian birdon, sed pro la 
nebulo mi ne povis distingi kia birdo 
ĝi estas.
Deze zin wordt niet gebezigd door 
iemand, die ieder „pietje” een 
„vinkje” heet, maar wel door den- 
gene, die bij het zien van een vogel 
gaarne wil vaststellen tot welke 
soort de waargenomen vogel behoort, 
die ons de hoedanigheid van de vogel 
wil onderkennen.
„Mi vidis ian birdon” wil dus zeg
gen, dat ik een vogel zag, waarvan 
ik gaarne wilde weten tot welke soort 
hij behoorde, maar dit niet kon vast

stellen. Het is dus voor mij een vogel 
van niet nader bepaalde (onbepaalde) 
soort. Vandaar ,,ia birdo”. En ik 
vroeg mij af: wat voor een vogel is 
het? Welke zijn zijn hoedanigheden, 
waardoor hij zich van andere soor
ten onderscheidt? Kia birdo ĝi estas? 
Hoe is het weer? Bij het stellen van 
deze vraag bedoelen wij: hoedanig 
is het weer? Kia estas la vetero?
Kiu estas via frato? = Wie is uw 
broeder? Een vraag, die wij stellen, 
wanneer wij wensen, dat gij den ge- 
vraagden persoon aanwijst.
Kia estas via frato? — Hoe is uw 
broeder? Dit vragen wij wanneer wij 
iets naders omtrent de hoedanigheid 
van uw broeder willen weten. Het 
antwoord kan dan b.v. iuiden: „Mia 
frato estas tre bonkora”.
Tiaj floroj estas tre belaj, sed ili 
malbonodoras.
Zulke bloemen (bloemen van deze 
soort) zijn zeer mooi, maar zij 
stinken.
Ne donu tiun libron al via filo, ĉar 
tiaj libroj ne taŭgas por infanoj.
Geeft dat boek niet aan uw zoon, 
want zulke boeken deugen niet voor 
kinderen.
Zulk een zin gebruiken wij, wanneer 
wij wijzend op een boek (als voor
werp) te kennen willen geven, dat
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SEDERT, SINDS.
Al tweemaal heb ik op deze plaats 
dit voorzetsel behandeld, waarbij ik 
toen betoogd heb, dat het een alge
meen voorkomende fout is, sinds en 
sedert in alle voorkomende gevallen 
door de te vertalen, al heeft deze 
fout dan ook door het vele gebruik 
z.g. „burgerrecht” verkregen. Hier 
behoef ik dus niet weder op terug te 
komen, maar kan volstaan met enkele 
voorbeelden van de twee betekenis
sen, die dit voorzetsel heeft.
1. Sinds (sedert) betekent: van een 
bepaald tijdstip af. De vertaling is 
de, soms ook de post of depost. De 
toevoeging post wordt blijkbaar 
alleen gebezigd ter vermijding van 
event. misverstand, daar de ook 
andere betekenissen heeft dan van af. 
Sinds het begin van dit jaar is hij 
zonder werk = De 1’ komenco de tiu 
ĉi jaro li estas senlabora. Sinds zijn 
afreis heeft hij nog niet geschreven 
= De (post) sia forveturo li ankoraŭ 
ne skribis. Sinds die tijd = De tiu 
tempo. Sinds gisteren = De hieraŭ. 
Sinds de dood van = De, de post, 
post la morto de. Zoals men in het 
laatste voorbeeld ziet, kan post alleen 
ook voldoende zijn.
2. Sinds ( sedert) betekent: gedu
rende een bepaald tijdvak. De ver
taling is dum.
Sedert enige weken is hij ziek = 
Dum kelke da semajnoj li estas mal

sana. Sinds een jaar heb ik hem niet 
gezien = Dum tuta jaro mi ne vidis 
lin. Sinds lang = Dum longe. Sinds 
lange tijd = Dum longa tempo. Sinds 
eeuwen = Dum jarcentoj.
Met precies dezelfde twee betekenis
sen komt sinds ook als voegwoord 
voor:
Sinds hij op reis ging (tijdstip), heeft 
hij nog niet geschreven = De kiam 
li ekvojaĝis, li ankoraŭ ne skribis. 
Sinds hij op reis is (tijdvak), heeft 
hij nog niet geschreven = Dum kiam 
li vojaĝas, li ankoraŭ ne skribis. 
Sinds ik hem het laatst gesproken 
heb = De (post) kiam mi lastfoje 
parolis kun li. Sinds dat gebeurd is 
= Post kiam tio okazis. Sinds hij 
zonder werk is = Dum kiam 
(meestal zegt men alleen: dum) li 
estas sen labora.

★
DE PLAATS VAN HET 
ONTKENNINGSWOORD IN DE ZIN.

In onze leerboeken en andere uit
gaven wordt er voldoende op gewe
zen, dat het ontkenningswoord (niet 
alleen ne, maar evenzeer neniam, 
nek, nenie enz.) niet zonder meer 
een plaats in de zin gegeven mag 
worden, maar dat deze woordjes be
slist voor dat woord moeten staan, 
wat ontkend moet worden.
Dit geldt niet alleen de genoemde 
woordjes, maar ook andere bijwoor
den als nur, ankaŭ, almenaŭ, jam, 

enz. En verplaatsing van zo’n bij
woord brengt een wijziging in de 
zin. Sommige boeken wemelen van 
uitdrukkingen als mi ankaŭ, waar 
meestal ankaŭ mi bedoeld is.
Maar nu dreigt toch een klein mis
verstand te ontstaan. Zo werd mij 
onlangs de vraag voorgelegd, hoe te 
vertalen: Hij kan niet goed zien. De 
vrager voelt, dat het moet zijn: Li 
ne povas bone vidi; maar uit de 
regel „het woordje ne staat voor het 
woord, dat ontkend wordt” zou hij 
moeten concluderen, dat het moest 
zijn: Li povas vidi ne bone, omdat 
in deze zin immers alleen bone ont
kend wordt; de betreffende persoon 
kan wel zien, maar niet goed.
Toch heeft zijn taalgevoel hem hier 
de juiste weg gewezen. Wel vertaalt 
men: Hij ziet niet goed met: Li vidas 
ne bone, omdat het zien wel plaats 
heeft, maar goed ontkend wordt. 
Maar: Hij kan niet goed zien is iets 
anders. Hier wordt eigenlijk niet het 
woordje goed ontkend, maar goed 
kunnen zien. Men zou immers niet de 
vraag stellen: Wat kan hij niet 
goed?, maar: Wat kan hij niet goed? 
Niet-goed-zien is niet iets, waartoe 
kunnen nodig is, zoals kunnen wel 
nodig is voor wel-goed-zien. De ge
hele uitdrukking goed-kunnen-zien 
moet dus ontkend worden, en zo is 
de juiste vertaling:
Li ne povas bone vidi.

l

boeken van die soort (van de hoe
danigheid als het aangewezen boek) 
voor kinderen niet geschikt zijn.
Tiajn ecojn, kiajn li havas nur mal
multaj homoj posedas.
Zulke eigenschappen, als hij heeft, 
bezitten slechts weinige mensen.
En la publika biblioteko vi povas 
trovi ĉiajn verkojn.
In de openbare bibliotheek kunt gij 
werken van allerlei aard vinden.
Niemand zal echter durven beweren: 
En la publika biblioteko vi povas 
trovi ĉiujn verkojn.
En tiu dezerta regiono troviĝas 
nenia vi vantaĵo. In die barre land
streek bevindt zich geen enkel levend 
wezen. Wij bedoelen hiermede: zelfs 
niet die soort wezens, welke de ge
ringste eisen aan het leven stellen. 
Ĉio, kio vivas, iam mortos; neniu 
vivantaĵo povas diri: „mi ne mor
tos”. Alles, wat leeft, zal eenmaal 
sterven, geen enkel levend wezen 
(d. w. z. niet één individualiteit) *) 
kan zeggen: „ik zal niet sterven”. 
Ni komprenas neniajn ŝercojn en 
aferoj, kiuj koncernas honoron (Z). 
In zaken, die de eer betreffen, ken
nen wij geen scherts (scherts van 
geen enkele hoedanigheid).

*) Let op „vivantaj o”; hier toch is niet 
alleen sprake van mensen, doch ook van 
dieren of planten e.d., verondersteld, dat 
zij zouden kunnen spreken.

Opgemerkt dient nog, dat de correla- 
tieven, uitgaande op a evenals andere 
bijvoeglijke naamwoorden in getal 
en naamval met de bijbehorende 
zelfstandige naamwoorden overeen
komen.

TER VERTALING.

Zo heer, zo knecht. Mensen, als zij 
zijn, vindt men niet overvloedig. 
Allerlei bladen liggen op de tafel, gij 
kunt dus die uitkiezen, welke gij het 
liefste leest. Zo is mijn mening over 
de zaak, hoe is de uwe? Sommige 
mensen hebben geen enkele mening. 
Geef mij die pen niet, want met zo’n 
pen kan ik niet schrijven. Wat voor 
boeken leest gij liever, romans of 
wetenschappelijke werken? Allerlei 
vogels komen in de lente in ons land. 
Over zulke zaken moet men liever 
zwijgen. In vele sprookje komt een 
of ander sprekend dier voor (voor
komen = troviĝi). De vogel, die wij 
horen, is geen spreeuw en ook geen 
mus; kunt gij mij zeggen, wat voor 
vogel het is? In dat tijdschrift kunt 
gij allerlei wetenswaardigheden vin
den. Zulk een antwoord past u niet. 
Een kwakzalver beweert allerlei 
kwalen te kunnen genezen. Zulke 
postzegels zijn zeldzaam. Zet dat

*) In de oefening ter vertaling staat voor 
„verleden” „pasinte” dit moet zyn „pasinta”. 

boek in uw boekenkast, want derge
lijke boeken zijn niet geschikt voor 
kinderen. Met zo’n sleutel kunt gij 
allerlei sloten openen.

VERTALING VORIGE OEFENING.

Tiuj ĉi diris tion ĉi, tiuj tion, sed 
neniu sciis kiel okazis la afero. Kiu 
ĉiam mensogas, neniam estas kre
data, eĉ ne, se li hazarde parolas la 
veron. Ni batalas por la feliĉo de 
ĉiuj homoj. Kiu multe amas, povas 
multe pardoni. Ĉiuj ĉi tiuj kantoj 
troviĝas en „Ni Kantu”. Mi memo
ras ĉion, kion li diris. Neniu povas 
diri: Esperanto estas mia propaĵo; 
ĝi apartenas al ĉiuj. Kion vi prefe
ras pomon aŭ piron? Tiu knabino 
havas novan mantelon. Tio ne estas 
vera, ŝi jam surhavis (portis) ĝin 
pasintan jaron.*) Kio pli pezas: 
funto da plumbo aŭ funto da plu
moj? Mi vidas ion, ĝi estas verda 
kaj havas kvin pintojn, ĉu iu povas 
diveni kio ĝi estas? Ĉu iu el vi havas 
tranĉilon por mi? Tiuj ĉi piroj ne 
estas manĝeblaj, ili estas malmatu
raj. Diru al mi kiuj estas viaj amikoj 
kaj mi diros kiu vi estas. Neniu 
scias kion la estonteco kaŝas al ni. 
La lingvo, kiun ni lernas, estas la 
lingvo internacia Esperanto. Esper
anto estas Ia lingvo por ĉiuj homoj, 
indiferente en kiu lando ili loĝas.
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S. A. T. Kolono.
La malnova kanto.

Jen la unua SAT-kolono en la nova 
jaro. Jes, gekdoj, nova estas la jaro, 
sed malnova estos en ĉi tiu jaro mia 
kanto. Malnova ĝi estos, ĉar ĉiam kaj 
ĉiam temas en ĉi tiu rubriko pri sama 
afero prikantenda.
Tamen, kiel la alaŭdo per variaĵoj 
plibeligas sian kanton, ankaŭ mi tiel 
klopodas altiri vian atenton; vian 
atenton por nia movado en ĝia plena 
amplekso. Kaj mi ne laciĝos kan
tadi saman kanton por veki vin el la 
indiferenteco por la animo de nia 
movado. Tiu ĉi animo estas la tut
monda praktikado de la lingvo, ĉar 
per tiu praktikado la movado nas
kiĝis. La lingvo Esperanto per si 
mem ne estas movado; ĝi estas 
lingvo, ne pli, sed per la tutmonda 
praktikado en ĉiaj formoj eblaj, es
tiĝas movado kun fiksitaj principoj. 
La laborista esperantismo celas reale 
interligi la tutmondan proletaron, ĉar 
per tiu interligo estiĝas multaj avan
taĝoj por nia klaso, tiel teknikaj kiel 
moralaj. Sed per la scio de Esperanto 
oni ankoraŭ ne estas interligita kun 
tutmonda proletaro. Laborante nur 
por la disvastigado de Esperanto en 
propra regiono, oni ne partoprenas en 
la movado, kies labortereno estas la 
tuta mondo.
Nia federacio estas grava ero en la 
esperantomovado laborista. Sed ĝi ne 
ĉefe estas tio pro sia grandeco. Ĝi 
estas tio, pro sia kunvivado en la 
tutmonda lab. esperantismo. Ĝi estas 
tio, ĉar ĝiaj membroj estas abonan
toj de tutmonda gazeto, ĝi estas tio, 
pro ĝiaj membroj, kiuj interrilatas 
kun esperantistoj el malsamaj lan
doj kaj mondpartoj.
Gekdoj, kompreni la esencon de nia 
movado, signifas kompreni la neceson 
de mondorganizo, kiu donas al tiu 
movado realan bazon. Sen nia mond
organizo, la laborista esperantismo 
ne plu ekzistus. Tion ni cementu en 
nia memoro ĉar se mondgazetoj ne 
aperus, kongresoj ne okazus, la kon
takto estus for. Tiam ne ekzistus 
Roterdama OKK, kiu nun jam pena
das por inde akcepti la samcelanojn 
el multaj landoj de la mondo. En 
Aŭgusto en ĉi tiu jaro la laboristaj 
esperantistoj kongresos en Roter
damo. Ni atendas multajn federacia- 
nojn, kiuj certe ne lasos la okazon 
interkontaktiĝi kun niaj translimaj 
gekamaradoj.
Sed, kara leganto, ne venu kiel gasto, 
se eblas al vi faru vian moralan 
devon: esti membro de nia kruele 
batita mondorganizo SAT. En la kon
gresejo vi sidu kiel planrajta mem
bro, diskutante kaj voĉdonanta kiel 
ĉiu konsekvenca lab.-esperantisto. 
Plenkonscie vi ĉijare aliĝu al SAT. 
Plenkonscie vi helpu al la plua vivo 
de „Sennacieca Revuo” kun ĝia tut

monda kaj altnivela enhavo per 
abono.
Vi venu al Roterdamo kiel ero de 
nia tutmonda movado, do, kiel mem
bro de SAT. La kotizo por federa
cianoj nun estas 1.40 guld. jare. 
„Sen-Revuo” kostas 2.40 guld. jare. 
Aliĝmono 25 cendoj. Aparte abono 
aŭ aliĝo eblas; kaj vi povas ĝire pagi 
per kvaron aŭ duonjaraj partopagoj. 
Petu informojn al via sekcia peranto 
aŭ al

BAS WELS,
le Wandeloorddwarstraat 33, 

Rotterdam.

Esperanto en Kimrujo.
Por propagandi la lingvon kaj la 
movadon en la lando kelkaj fervoraj 
samideanoj instigis la komitaton de 
la „National Eisteddfod of Wales” 
— tre grava literatura kaj muzika 
festo — enhavigi en la programon 
Esperantan konkurson.
Por la plej inda traktato pri „Espe
ranto kiel komprenigilo inter la 
nacioj” oni donos premion de £ 5. 
Montru ke Esperanto estas utila kaj 
necesa. Verku traktaton.
Temo: „Esperanto kiel komprenigilo 
inter la nacioj.”
Ĉiu verkaĵo devas esti manskribita 
aŭ maŝinskribita sur unu flanko de 
la papero. Uzu paperon sufiĉe gran
dan kaj kunligu la foliojn. Ĉiu ver
kaĵo afrankita kaj registrita, devas 
esti ĉe la sekretario inter la 22a de 
Aprilo kaj la la de Majo 1937.
Ĉiu konkursanto devas subskribi sian 
verkaĵon per pseŭdonimo, kaj sendu 
sian nomon kaj adreson en sigelita 
koverto sur kiu montriĝas la nomo 
kaj numero de la konkurso, nome, 
„Esperanta Traktato, no 30” kune 
kun la pseŭdonimo de la konkursanto.
J. Rhys Lewis, Eisteddfod Office, 
Machynlleth. Mont., Wales. Granda Britujo.

ABSURDAJO.
Dum longa tempo subskribinto ne 
plu legis en L E, ke SELNanoj estis 
invitataj en kunvenoj de la fede
raciaj sekcioj kaj mi jam opiniis, ke 
post la agado de SELN kontraŭ nia 
federacio, tio ne plu okazus. Tamen, 
la plej lasta numero de L E konvinkis 
min, ke mi erare opiniis.
Ĉu ne estas absurde, ke sekcio de 
nia federacio invitas el nia federacio 
eksigitojn? Ĉu la gekdoj de la tuta 
federacio ankoraŭ ne komprenas, kion 
faris kaj faras SELN kontraŭ nia 
fed. kaj tio signifas kontraŭ Espe
ranto por la laboristaro en Neder
lando ?
Ĉu la gekdoj el Wormerveer ne legis 
aŭ aŭdis pri la broŝuro de SELN kon
traŭ nia fed. ? la broŝuro kies enhavo 
klare montras sian Aŭstrian originon 
kaj ĉu tio ne klare pruvas la kun
laboron al la broŝuro de la ge-klatiloj ? 

La gekdoj el W. nepre komprenu, ke 
ili invitis kontraŭulojn de la fed., 
kontraŭuloj, kiuj ĉie ajn kie ili havas 
okazon, atakas nian federacion.
Ĉu la sekcio W. ne voĉdonis en la 
jubilea kongreso por la konfirmo de 
la Apeldoorna rezolucio? mi kredas, 
ke jes, sed la gekdoj el W. eble ne 
scias, ke estis Klatil, kiu nomis tiun 
rezolucion en IFETT-kunveno, kon
sistanta plejparte el membroj de la 
fed.: „De schandvlek van de Fede
ratie.”
Kaj ĉu ne estas absurde, ke kalum- 
nantoj de la fed. estas honore men
ciitaj en la fed.-organo?
Mi tre ŝatas la aŭtonomion de niaj 
sekcioj, sed ni ne misuzu tiun aŭto
nomion.
Malgraŭ la kapabloj, kiujn la inviti
toj havas, miaopinie ili estu rigar
dataj kiel kontraŭuloj de la fed. kaj 
kontraŭuloj neniam sincere povas 
kunlabori kun sekcio de organizo mal
amata de ili.

D. Muller.

(Ni ankaŭ forte miris pri tia sinteno de 
sekcio Wormerveer, kiu per tia ago fakte 
piedfrapas sian propran organizon. Tiu 
sekcio ja sufiĉe informiĝis per L E de la 
misagoj de la SELN-anoj, kiuj per la 
kalumniado klopodas miskreditigi nian 
Federacion en la soe. laborista movado. Per 
diversaj konferencoj kaj informiĝoj ni kon
statis, ke SELN en tio ne sukcesis, kon
traŭe, ĝia agadmaniero certagrade vekis 
naŭzon en ĝia propra medio. La kalumnioj 
kaj ofendoj en la SELN-organo de nov
bakitaj SDAP-anoj kontraŭ multjaraj sam
partianoj ne renkontas simpation en „ĝia” 
partio, despli Federacio-sekcio devus honti 
inviti al parolo tiujn al la Fed. malamikajn 
esperantistojn. Red. LE.)

PRI NIAJ RADIO-ELSENDOJ.
Aŭskultinte la kantadon de sinjorino Jo 
Hekkert-Van Eijsden, mi devas konfesi ion. 
Mi sciis kaj scias, ke Esperanto tre bone 
taŭgas kiel helplingvo. Sed por la kantado, 
mi kuraĝas diri, mi dubis.
Diversfoje mi aŭdis Esperanto-kantojn kaj 
mi devas konfesi, ke tiam tio ne trafis 
mian koron. Sed nun mi estas ravita kaj 
konvinkita, ĉar aŭdinte la glorkanton 
„Krisnasko” de Dina Appeldoorn kaj „Reci
tativo kaj Ario el la opero Xerxes” de 
Handel ktp mi povas diri, ke mi ĝuis de 
belegaj sonoj, tre belega prononca maniero 
kaj belega voĉo.
Samtempe mi volas danki ĉi tie sinjorinon 
Jo Hekkert-Van Eijsden, ke ŝi ĝuigis la 
Esperantistaron, kiu ŝatas kantadon.
Nun ni scias, ke mi vagis, ĉar Esperanto 
vivas kaj vivados eterne.
Mi kredas, ke mi povas skribi tion nome 
de multaj gekamaradoj.

S. J. Groenewegen, sekcio lla, 
Rotterdam.

Verko pri Rembrandt.
Ĉu vi ne jam mendis la belan libron?
Rembrandt la Magiisto 

(La tragedio de artista vivo.) 
de M. MULLER.

Belega, bonstila verko, enhavanta 100 
ilustraĵojn, pri la verkoj kaj vivo de la 
famkonata nederlanda pentristo Rem
brandt. Ĝi ne manku en via biblioteko. 
Prezo bindita f 2.25. Mendebla ĉe Libro- 
Servo FLE, Postbus O 50, A’dam O, 
Postgiro 111278.
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ZAMENHOF-AVOND 
IN AMSTERDAM.

wil graag een verbetering 
vorige. Zo is ook hier een 
constateren, in tweeërlei zin

en dat blijkt een bijzondere 
den schrijver te zijn — in

? K

(Foto Joh de Haas,

Cura^aostraat 86, Amsterdam-W.)
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Practisch Leerboek voor Esperanto, door 
W. Grolleman. Uitgave van de Ned. Esp. 
Ver. „La Estonto Estas Nia”. 158 blz., 15 
x 22 c.m. Prijs f 1.20.
Elk leerboek 
zyn van alle 
verbetering te 
zelfs.
Ten eerste — 
drijfveer van
de oefenstof, waar losse zinnen bijna overal 
vervangen zijn door anecdoten, geestig
heden e.d. Zeker zal dit den vertaler in 
verschillende opzichten ten goede komen, 
al kan ik met de inhoud van sommige mop
pen als leerstof niet ten volle instemmen. 
En voorts is in dit boekje met enkele ver
ouderde opvattingen gebroken en zyn 
nieuwere naar voren gebracht. Door deze 
weg met haar verschillende uitgaven aan 
te geven, heeft de Federatie v. Arb. Esp. 
goed werk verricht. De invloed is overal 
onmiskenbaar.
Te meer is het te betreuren, dat zo’n enkele 
verouderde opvatting in dit boekje is over
gebleven, b.v. als zou „foje” naast „oble” 
voor vermenigvuldigingen gebruikt kunnen 
worden (blz. 40-41). Ook is „fari” naast 
„esti” in rekenkundige bewerkingen niet 
internationaal. Af te keuren is het, den 
leerling de vrijheid te laten zelf te bepalen 
of een koppelteken gebruikt zal worden of 
niet (41). Overigens is hij in zijn voor
beelden zelf niet consequent: „naŭ dudek 
kvinonoj” (39), naast „dudek dudek-unuoj 
(41), mil okcent kvardek sesa (38) en 
„dek-duo” (38). Het koppelteken ontbreekt 
in „dek dek trionoj” en is overbodig in 
„tridek-kvin centonoj” (43). In de les over 
de bepalingen van gesteldheid (129) mis 
ik de nodige aanduiding, dat zo’n bepaling 
zowel op het onderwerp als op het voor
werp betrekking kan hebben.
Een overbodig lidwoord vond ik in „Vil
helmo la kvara (38), li mortis la heroan 
morton” (102).
De vet gedrukte bewering, dat in Esp. de 
woordschikking vrij is (16), zou ik liever 
laten vervallen. Zij wordt steeds verkeerd 
opgevat en heeft daardoor al te veel kwaad 
gesticht.
I.pl.v. „koncerne al” (23) is 
met 4e naamv. beter.
Het verschil tussen „multaj” en 
(32) vind ik niet aangegeven. 
„Ĉu vi vidis Petron? Tiu estas 
bro” (49).
En waarom zou men een 12-jarig dochtertje 
niet „filineto” mogen noemen (52), zoals 
Grolleman zegt?
Hebben de korrelatieven op -om steeds be- n (Jenajn eldonajojn ni event. okaze recenzos.) 
trekking op een hoeveelheid? (78) En f’ • '  ............................ - —
graad dan ?
Waarom een voorw. wijs na kvazaŭ (101)?^ 
Dan zie ik niet in, waarom de schryver 
diegenen, die de voorw. wijs wel eens 
„onmogelijkheidswys” noemen, spotvogels 
noemt (100).
Een richtings-n na alte is in strijd met de 
logica (120). Men zegge of alte of supren. 
Andere fouten zijn: „Ĥilo (Ĉilo of Ĉilio) 
(58), vundite (a) la soldato estis.... kui- 
rite(aj) tiuj fruktoj havis.... (96), la 
atestanto ĵuris, ke li estas vidinta (vidis) 
(124), ili restis kuŝi (kuŝantaj) (130). 
Ook lykt het mij gewenst bij de verklaring 
der lijdende vorm (94-95) het onpractische 
„geworden” weg te laten.
Ik ben wat uitvoerig geweest in deze 
recensie; echter geenszins met de bedoeling 
de waarde van dit boekje te verkleinen. 
Integendeel; fouten vindt men overal. Dat 
een organisatie een eigen leerboek uitgeeft, 
is een zaak van groot belang; dat dat leer
boek in alle opzichten goed is, is van even 
groot belang. Waar ik dus wat uitvoerig 
ben geweest, is dit in de hoop, dat ook deze

• •

„koncerne”

„muite da”

en la êam- 
„Die” vertaalt men hier met „li”.

feilen met een tweede uitgaven mogen ver
dwijnen; met dit doel gaf ik ook tussen () 
de blz. aan, waar die fouten voorkomen.

Hulpboek bij het practisch leerboek voor 
Esperanto door W. Grolleman. 32 blz., ver
deeld als boven.
Dit boekje bevat conversatie-oefeningen, by 
het leerboek behorende. Hier en daar komt 
een fout voor:
„Ludoviko la 14a (13), plena je (de) (15), 
estas ŝtelinta (ŝtelis) (16), estas trovinta 
(trovis) (22), mi ankaŭ (ankaŭ mi) (24), 
ĉar alie li ne povus (por ke li povu) (27).

Esperanto-kalender. Van den uitgever J. 
Philips ontvingen we een esperanto-kalender. 
Het blak bevat twee-wekelijkse bladen met 
foto’s uit de neutrale esperanto-beweging, 
welke nu juist niet alle bijdragen tot een 
mooi geheel der kalender. Voor dit min of 
meer eenvoudige blok zonder meer is de 
prijs van f 1.55 aan de hoge kant.

100 Pikantaj Panŝniiraĵoj, kolektitaj de Dr. 
M. Topolansky, kompletigitaj kaj eldonitaj 
de kuirejestro Franz Rŭhm. Elgermanigis 
Dr. H. Sirk, lektoro de Esperanto. 42 pĝ. 
15 x 11 cm. Prezo: 1.20 ŝilingo.
Jen la unua kuirlibr(et)o en Esperanto. El 
gastronomia kaj lingva vidpunktoj reko
mendinda eldonaĵo! Dezirante prepari ĉi 
tiujn receptojn, oni lernas samtempe mul
tajn vortojn, apartenantajn al la ĉiutaga 
vivo, sed ĝis nun ne ofte uzatajn en Espe
ranto. Oni ne povas pli agrable lerni vor
tojn! La libreto estas ĉarme ilustrita.

Marista rakonto. Kanto kun muziknotoj. 
Teksto reverkita de F. W. Buenting. El
donis: Esperantista Reprezentantaro Bru
sela. — Ŝerca kanto, iom devige aludanta 
Esperanton. Prezo 3 belgaj frankoj.

Hulp aan ipanis
De Commissie „Hulp aan Spanje” (waar
van o.a. deel uitmaken Prof. Dr. Marius 
Valkhoff, voorz., Prof. Dr. B. Becker, Prof. 
A. G. v. Kranendonk, Dr. Joh. Tielrooy in 
Nederland; Louis de Brouckère in België; 
Prof. P. M. S. Blackett, Sir Norman Angeli, 
Viscount Churchill, Engeland; Prof. Victor 
Basch, Prof. Paul Langevin, Léon Jouhaux, 
e.a.) die zich ten doel stelt de wettige 
Spaanse regering morele en financiële steun 
te verlenen, doet op allen, wie de zaak 
van het Spaanse volk ter harte gaat, een 
dringend beroep. Uit de berichten van den 
leider der Nederlandse ambulance te Madrid, 
Dr. G. W. Kastein, blijkt, dat er grote be
hoefte bestaat aan al hetgeen een goede 
verpleging van zieken en gewonden moge
lijk maakt. Wij hopen, dat allen die dit 
lezen, hun gift willen storten op de giro
rekening 50759 van den secr.-penningm. 
Dr. J. Schrijver, Paulus Potterstraat 42, 
Amsterdam-Zuid, of op andere wijze willen 
medewerken om het zodoende mogelyk te 
maken, dat de commissie haar zending van 
34 kisten warme kleren, levensmiddelen 
enz. zo spoedig mogelijk doet volgen door 
een flinke zending geneesmiddelen.
Tenslotte vestigen wij er de aandacht op, 
dat, wegens de talrijke aanvragen tot het 
onder dak brengen van Spaanse kinderen in 
Nederland, voor dit doel een comité opge
richt is. Het secretariaat voor deze kinder
huisvesting is gevestigd bij mevrouw 
N. Stijnman, Okeghemstraat 34 2, Amster
dam-Zuid. Alle aanvragen tot het huis
vesten van deze jeugdige slachtoffers van 
de opstand gelieve men tot dit adres te 
richten.

/

Ricevitaj libroj
Esperan t o-uitgaven 
Handel en Toerisme.
Reeds vele jaren verzorgt de Internationale 
Jaarbeurs te Lyon haar reclame ook in 
Esperanto. Wederom ontvingen wij een 
smaakvol affiche, dat aandacht vraagt voor 
de jaarbeurs, die van 4-14 Maart 1937 ge
houden wordt. Een velletje vloeipapier met 
deze reclame houdt ook op onze schrijf
tafel de aandacht gevestigd op „Internacia 
Foiro”, die van Esperanto reeds zoveel nut 
heeft ondervonden, dat zij met de reclame 
in deze taal doorgaat. Alle Esperanto-uit- 
gaven zyn gratis verkrijgbaar bij Foire 
de Lyon, Esperanto-fako, Rue Ménestrier 
Lyon (Frankryk).
De „Club van Tsjechoslowaakse toeristen” 
gaf een mooie folder uit van de druipsteen
grotten van Domica, Jasov en Bielska. Tal 
van foto’s geven ons een kijkje in deze 
onderaardse wonderwereld, waarvan de 
Esperanto-tekst een verklaring geeft. 
Gratis verkrijgbaar bij „Klubo de Ĉeĥo
slovakaj Turistoj” en ŝtrbske Pleso, Ĉeĥo
slovakio.
Afdelingen, die eigen tentoonstellingsmate
riaal verzorgen, verzuimen niet van deze 
gelegenheid gebruik te maken om hun 
materiaal zonder kosten uit te breiden.

‘ La verko de Chopin, de Mieczyslaw Bier- 
nacki. Tradukis kaj biografion verkis Dr. 
Jan Medrkiewicz. Eldonis Literatura Mondo, 
Budapest. 19 x 13 cm. 28 paĝoj. Prezo 0.60 
.sv/fr.

f Verkoj de Fez (D-ro Felikso Zamenhof) 
‘ sub redaktado de Edvardo Wiesenfeld. El

donis: Literatura Mondo, Budapest. 22 x 
15 cm. 272 paĝoj: Dukolore prezita sur 
glata papero. Prezo: bros. 4.90 sv. fr. 
lukse bind. 6.50 sv fr.

J

V

Attentie van onze drukkerij.
Drukkerij Dico zond ons haar kalender 
voor 1937, onder mededeling, dat onze af
delingen, die hiervoor een goed plaatsje 
hebben in hun clubhuis of vergaderlokaal, 
deze wandversiering gratis kunnen aan
vragen, voor zo ver de voorraad (40 ex.) 
strekt.
Het is een typografisch fraai verzorgde 
kalender, een mooi geel maandblok op een 
zwart schild, in blauw en zilver bedrukt. 
Aanvragen te richten tot N.V. Ver. Druk
kerij Dico, Lutmastraat 167, Amsterdam-Z.
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Tentoonstellingsmateriaal.
Aanvragen om materiaal voor Esper- 
antotentoonstellingen richte men niet 
meer tot kdino Faulhaber. De ver
zorging hiervan heeft ons Federatie- 
lid kdo C. van Essen op zich geno
men. Diens adres is: Westerbeek- 
straat 57, Rotterdam Z. Men houde 
dit genoteerd.

Onze kalender.
Ongeveer 700 ex. welke besteld 
waren, zijn nu verzonden. Hoe de ont
vangst is geweest, weten we niet. 
Het is een eerste proef geweest en 
mocht de kalender niet geheel zó 
zijn, als we dat zelf wensten, dan is 
dat te wijten aan de veel te langzaam 
en te laat binnen gekomen bestel
lingen. Er bleef geen tijd om de ver
zorging aan een kunstenaar over te 
laten, waarbij wij trouwens moeten 
opmerken, dat voor een kunstproduct 
er méér bestellingen dienen te zijn. 
Waar we daarom niet geheel ge
slaagd zijn, hebben we de prijs op 
f 0.50 inplaats van f 0.65 gesteld.
De korting voor de afdn. blijft 10%. 
Er is nog een aantal verkrijgbaar. 
Vergeleken met andere esperanto- 
kalenders is deze veel goedkoper en 
veel beter. Het schild is helder en 
decoratief, het geheel typografisch 
goed verzorgd. Kdo 
zamelde de teksten, 
meeste overnamen.

Bas Wels ver- 
waaruit wij de

bij het secreta-

één afgevaar- 
terugbetaald in

de betreffende 
in de totaalsom

Congresvoorstellen 
moeten vóór 31 Jan. 
riaat zijn.
Betaling reis- en verblijfkosten van 
afgevaardigden.
Opgelet.
Volgens congresbesluit van verleden 
jaar worden de reiskosten en een 
nader vast te stellen bedrag voor 
verblijfkosten voor 
digde per afdeling 
het congres.
Echter eerst nadat 
afdelingen hun deel 
hebben betaald. Werd dit vroeger 
voor de reiskosten na het congres 
verrekend, nu moet dit gebeuren, 
wegens de uitbetaling reeds in het 
congres (ook van de verblijfkosten), 
vóór 28 Februari a.s.
De bijdrage per lid is gesteld op 
f 0.25 tot een maximum van 50 leden. 
Dat betekent dus, dat elke afdeling, 
of men al of niet een afgevaardigde 
stuurt, vóór 28 Februari a.s. gestort 
moet hebben zoveel keer f 0.25 als 
men leden heeft. Een afdeling met 

12 leden betaalt dus 12 X f 0.25 = 
f 3.—. Een afdeling met meer dan 
50 leden betaalt echter niet meer 
dan 50 X f 0.25 =f 12.50.
Alleen die afgevaardigden ontvan
gen in het congres reis, en verblijf
kosten terug, wier afdeling aan deze 
verplichting heeft voldaan. Natuur
lijk kan een afdeling voor eigen reke
ning meer afgevaardigden zenden.
Verkiezing Bestuur.
Candidaten voor het Federatiebe
stuur worden ingewacht bij het 
secretariaat. Het Fed.-bestuur wenst 
niet in z’n geheel herkozen te worden.
Inhoudsopgave L E 1936.
Zoals men bemerkt, hebben wij ten 
gerieve onzer vele lezers een inhouds
opgave bijgelegd over 1936. Men be
ware L E ook over 1937.

L E voor cursisten.
Het aantal cursisten dat de gehele 
winter L E ontvangt voor f 0.25 is 
opgelopen tot 220. De oplaag van L E 
steeg tot 7500 ex. per maand.
Volgend L E verschijnt 13 Febr. Copie vóór 
5 Febr. bij den red.

MEDEDELINGEN
DISTRICT OVERIJSSEL.
Sekr.: Piet Heinstraat 35. Zwolle.
Ons district is het winterwerk begonnen, 
hetgeen blijkt uit de volgende cursussen 
in ons district.
Zwolle heeft een begincursus met 52, 
Deventer met 70, Enschedé met 22, Almelo 
met 12, Hengelo met 13 en Olst met 16 
deelnemers. Onze afdeling Enschedé leidt 
tevens 1 begincursus voor de VWO en 
2 begincursussen voor de Arb.Sportbonders 
n.l. 1 voor de jongeren en 1 voor hen, die 
de cursus van de afdeling niet kunnen 
bezoeken.
De cursus in Olst wordt geleid door een 
kameraad uit Deventer.
Tevens worden er in Zwolle, Enschedé en 
Deventer cursussen voor gevorderden ge
geven. T. Goudbeek, secr.

AFD. A’DAM III.
Sekr.: Madurastraat 263.
Hoewel kdo Van Beever besloten had geen 
gehoor meer te geven aan uitnodigingen 
om te spreken over Sovetio, mocht het ons 
toch gelukken hem voor éénmaal zijn be
sluit 
slist 
voor 
zuimt deze unieke gelegenheid niet. Zorgt 
er voor dat ons lokaal te klein is. Deze 
lezing is vastgesteld op Dinsdag 19 Jan. 
Er zal gelegenheid tot debat zijn, doch 
alleen esperantlingve. Dus, kameraden, 
prepareert u, komt: hier valt iets te leren. 

ontrouw te doen zijn. Doch het is be
de laatste maal, dat kdo Van Beever 
enige bijeenkomst spreken zal. Ver-

AFD. A’DAM V. „La grupo Zamenhofa.” 
Sekr.: Kanaalstraat 48:|.
Je Mardo, la 12an de Januaro 1937a, okazos 
la jarkunveno, Van Kinsbergenstraat 28. 
Por la tagordo, vi bone atentu la klub- 
gazeton. La estraro kalkulas je ĉies ĉeesto, 
ĉar la kunveno estos tre grava.
Montru do viajn interesiĝon kaj aktivecon!

YFD. A’DAM XIII. „Liberiga Stelo.” 
Sekr.: Rietwjjkerstraat 271 (W.)
La 3an de Decembro ni invitis la esperanto- 
trion „De Gooise Troubadours”, kiuj tre 
kontentige gajigis la vesperon per kantado 
kaj muziko. La sekr. de la esperanto-trio, 
k-do G. van Houten, Schapendrift 6, Blari- 
cum, ankaŭ rakontis kelkajn travivaĵojn 
spertitajn dum sia vojaĝo al Hispanio. Ni 
cirkuligis liston por la hispanaj gek-doj; 
rezulto 5.60 guldenoj. La sekcio-estraro 
decidis donaci 5 guldenojn kiel subtenon 
por „Popola Fronto”.
Malgraŭ forresto de Sankta Nikolao la 
membroj do ne forgesis Hispanion.
La esperantotrio estas rekomendinda!

AFD. ARNHEM. „Fidu la estonton. 
Sekr.: Beukenlaan 160.

speciale 
por ni

„Vizitu

sekr.•>

cur-
voor

La arnhema infangrupo „La verda Junularo”

La 16an de Decembro ni aranĝis Zamenhof - 
vesperon, kiu tre bone sukcesis. Kdo De 
Bruijn malfermis la vesperon kun kelkaj 
bonelektitaj vortoj.
Sinsekve prezentis sin kantHoro de in
fanoj, la sekcia kanthoro „Antaŭen”, popol
dancoj de infanoj de niaj du infankursoj, 
parolado pri Zamenhof kaj paralKoro.
La parto prizorgita de la infanoj 
devas esti anoncita, ĝi enhavas 
bonan esperon por la estonteco.
Denove ni instigas niajn anojn: 
kiel eble plej multe niajn kunvenojn. Mon
tru vian intereson! R., 2a
AFD. BREDA.
Sekr.: Nijverheidsingel 47.
Zondag 20 Dee. kwamen de nieuwe 
sisten en de vervolgcursus bij elkaar 
de Zamenhofherdenking.
Na „La Espero” een toespraak van den 
cursusleider in het Esperanto over Zamen
hof en zijn Esperanto. Voor de nieuwe
lingen was dit de dag waarop zjj de groene 
ster kregen. Nadat deze uitgereikt was, 
sprak de cursusleider de hoop uit, dat allen 
die ster waardig zouden zijn en eindigde 
met de woorden: „Werk en strijd met 
Esperanto voor de verbroedering van alle 
volken ter wereld.” Ook ontvingen de 
nieuwelingen het leesboekje „Karlo” en 
ailm een foto van Dr. Zamenhof. Verschil
lende andere leden gaven nog enige stukjes 
proza in Esperanto ten beste.
Rest ons nog de medewerking te vermelden 
van den heer De Wit die zeer verdienstelijk 
accordeon speelde.
Aardig was, dat de heei’ De Wit buiten 
de Esperanto-beweging staat, maar van 
muziekbladen verschillende Esperanto-liede- 
ren ten gehore bracht. De voorzitter bracht 
hem dan ook een hartelijk woord van dank. 
Al met al een morgen, welke zeer goed ge
slaagd is en niet zal nalaten voor Espe
ranto vruchtdragend te zijn. W. Louer,

Secr. „Espero Universale.”
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AFD. BRUSSEL. „Persisto.”
Sekr.: 21 Henry Rey Square 21, Ander- 
lecht, Brussel.
Op Dinsdag 12 Januari 1937 om 8 uur, 
jaarlijkse vergadering (voor dagorde, zie 
het reglement der afd.) in het Volkshuis 
van Molenbeek, Gentsche steenweg.
Wegens ontslag van kdo A. van Gerfsom is 
nu de secr. tevens kashouder, de leden kun
nen op postrekening C. van Oostveen, 
no. 4333.25 hun bijdragen storten met ver
melding van de rede der betaling.

Het bestuur.
AFD. BUSSUM.
Secr.: Spjjkerstraat 8.
La deksesan de decembro ni festis la 
Zamenhofan memortagon. Por la vespero ni 
luis la AJC-konstruajon. Je 8.15 la prezi
danto malfermis la festkunvenon. Ĉeestis 
60 personoj. Post kanto de „La Espero” kaj 
deklamo de kdino v. d. Heide de „La Vojo”, 
kdo Kernekamp el Amsterdamo faris belan 
kaj lernigan paroladon esperante. Post la 
paŭzo membroj de nia klubo ludis holand- 
lingve la teatraĵon „Naciismo”. Ĝi estas 
bona propagandilo por Esperanto kaj kon
traŭ la milito. Kdo Kernekamp aldonis 
holandlingve ankoraŭ instigan paroladon 
por la ĉeestantaj ne Esperantistoj.
En la „Bussuma gazeto” aperis bona 
raporto. H. R. Sibbing, sekr.
AFD. ENSCHEDE.
Secr.: Penninkstraat 14.
De Zamenhofavond, voor het eerst door 
onze afdeling gehouden, was, evenals de 
vorige feestbijeenkomsten, slecht door onze 
leden en cursisten bezocht. De cursisten van 
de Sportbond alleen gaven medewerking 
zowel in bezoek, als optreden. Een woord 
van dank aan deze gekdoj.
Onze jaarvergadering vindt plaats op 13 
Januari in „Nia Hejmo”, Zuiderhagen 77. 
Het adres geven we, daar de leden niet 
schjjnen te weten, waar we vergaderen.
Nogmaals een dringend beroep op alle leden 
om geregeld de vergaderingen en vervolg
cursussen te bezoeken.
AFD. GENT.
Secr.: Maïsstraat 132.
Zaterdag 9 Januari a.s. algemene vergade
ring in ons lokaal, koffiehuis „Het Belfort”, 
Botermarkt 15, Gent. Gezien de belangrijke 
dagorde worden alle leden vriendelijk ver
zocht aanwezig te zijn.
DAGORDE: 1. Aanstelling nieuwe secre- 
taris(esse); 2. Bespreking jaarlijks feest;
3. Algemene organisatie van het congres. 
Tijdens het Solidariteitsfeest van Zaterdag 
19 December, ingericht tot steun van de 
Duitse politieke uitwijkelingen in onze stad 
verblijvende, zijn een paar onzer leden er in 
geslaagd een groot aantal brochures aan 
de man te brengen. Bravo voor dit goede 
voorbeeld!
Kameraden, volgt dit voorbeeld. Verspreidt 
bij alle gelegenheden onze brochures. Zo 
helpt ge niet alleen mede aan het opbeuren 
van onze groep, maar ook naar het streven 
van ons ideaal: Esperanto gekend door 
iedereen. Al op dek, voet bjj stek!

AFD. DEN HAAG III.
Secr.: Zandvoortstraat 11.
Door verhuizing van kdo C. J. Pel, is het 
secretariaat voorlopig: kdo D. Varkevisser, 
Zandvoortstraat 11. Scheveningen.
De cursisten bezoeken vooral trouw de les
sen, de kdoj die les geven doen immers 
ook zoveel moeite om het gewenste resul
taat te bereiken.
Alle leden bezoeken onze conversatie-avond 
elke Dinsdag in „Nia klubejo”. 25 van de 
55 leden is niet genoeg! De conversatie- 
avond is de ziel van de afdeling, daar leert 
men spreken. Aan alle leden en cursisten 
een gelukkig en voorspoedig 1937 en de 
nodige activiteit in het belang van Espe
ranto en onze Federatie.

D. Varkevisser, secr.

AFD. DEN HAAG IX. „Ĉiam Antaŭen”. 
Sekr.: Hasebroekstraat 23.
Het gaat goed met de verkoop van de 
loten. Ondanks de feestdagen zagen vele 
leden en cursisten kans een groot aantal 
loten te verkopen. Bravo, gekamaradoj. 
Het spreekwoord: „De laatste loodjes 
wegen het zwaarst”, mag voor ons geen 
motief zijn om bij de pakken neer te zitten. 
De tijd van de vergunning raakt ten einde, 
dus alle hens aan dek en vóór 15 Februari 
alle loten verkocht.
Als alle leden, alsmede onze cursisten, zich 
nu voornemen het nieuwe jaar goed in te 
zetten en iedere week een zegeltje voor 
ons eigen huis kopen a 2| cent, verkrijg
baar bij penningmeesters en cursusleiders, 
zullen wjj spoedig het geld bjj elkaar heb
ben om ons eigen huis gezellig en smaak
vol in te richten.
Gekamaradoj, de gang zit er in, spant 
allen, niemand uitgezonderd, uw krachten 
in en het resultaat.... Gezellige conversa
ties en cursussen in ons eigen huis!
Dus: „Pak aan, ’t zal gaan!”

Chr. Sekeris, Sekr. Prop.-Comm. 
AFD. HAARLEM I. „Ni volas fratigon.” 
Sekr.: Gen. Bothastraat 79.
La 3an de decembro parolis por nia mem
braro k-do Van der Starre el IJmuiden. 
Li parolis pri sia vizito kaj vojaĝo al SAT- 
kongreso. La membraro aŭskultis kun 
streĉa atento. Lerniga kaj interesa vespero 
kiu donis al ni necesan kuraĝon por iri 
antaŭen. La membroj kiuj ne ĉeestis mal
havis multon.
Ili absolute malpravas, ĉar tiaj vesperoj 
ne nur estas interesaj sed ankaŭ instruaj.

A. Smit, sekr. 
AFD. HILVERSUM.
Sekr.: Rigelstraat 24.
La 13an de Dee. okazis regionkunveno kun 
la estraro de nia distrikto N.H. kaj la sek
cioj Huizen kaj Bussum, pri nia propono 
aliĝi al la UtreKta distrikto. Kvankam estis 
tre lerniga kunveno ni ne sukcesis kon
vinkigi la Distriktestraron pri la utilo de 
nia propono.
La 18an de Dee. ni okazigis Zamenhofan 
vesperon vizitata de 30 personoj inter kiuj 
nombro da niaj Huizenaj gekdoj. Kdo O. de 
Vries parolis pri la vivo de Dro. Zamenhof 
kaj la gekdoj el Huizen prezentis kelkajn 
kantojn. Kelkaj el niaj membroj ludis tea- 
traĵeton „La pruvo” sukcese, kaj kdo 
Kleian deklamis. Finfine ni montris lum
bildojn de la korespondaĵoj de niaj mem
broj, kiuj mem klarigis ilin.
Ni prunte ricevis bonegan epidiaskopon 
de samideanino de LEEN. Dum la eliro ni 
kolektis f 2.55 por niaj hispanaj gekama
radoj kiel subvencion de „La popola fronto.” 
Ni finis sukcesplenan jaron. Kdoj daŭrigu 
la novan jaron almenaŭ tiel forte.

O. de Vries. 
AFD. KOEDIJK.
La 12an de decembro okazis nia festvespero. 
La salono estis plenplena. Ankaŭ ĉeestis 
hispana kdo, kiu rakontis kaj kantis. Estis 
prezentata teatraĵo. Inter tiuj prezentadoj 
ni ĝuis du belajn violonsolojn. Kaj laste ni 
prezentis ree teatraĵon.
La prezidanto esprimis sian grandan ĝojon 
pri la sukceso de la vespero. Poste ni povis 
ankoraŭ iom agrable danci. La tuta ves
pero estis agrabla kaj amuza.

A. Barsingerhorn, Sekr.-ino. 
AFD. MEPPEL. „Esperanto Venkos.” 
Sekr.: Jan van Galenstraat 29.
La 16an decembro, nia pola k-do Teren- 
baum faris belan paroladon. Antaŭ la 
paŭzo li parolis pri la deveno de Esperanto 
kaj ŝiaj progresoj.
Estis tre lerniga parolado. Post la paŭzo 
k-do Terenbaum rakontis pri sia vojaĝo al 
Holando. Li travivis tre multon. Jam pasis 
sep jaroj post kiam li forlasis Polujon. 
Ankaŭ li rakontis amuzigajn deklamojn 
kaj kantigis nin. Ĉeestis 17 gekdoj.

G. G. Langeler, Sekr-ino.

AFD. VEENDAM.
Sekr.: Langeleegte 57.
18 Dee. hadden wij in hotel „Parkzicht” 
een Zamenhof-avond, waar k-do Tenen- 
baum uit Polen een lezing hield over 
Dr. Zamenhof. Na de pauze vertelde hij 
ons iets van zijn reizen dooi’ Europa. Het 
was een zeer gezellige en tevens leerzame 
avond. We hopen, dat k-do Terenbaum nog 
eens in Veendam terugkomt.
Circa 40 personen waren aanwezig.

AFD. WINTERSWIJK.
Sekr.: Berkenstraat 20.
La 15an de decembro ni rememorigis la 
naskiĝtagon de D-ro Zamenhof. Ĉeestis la 
Katolikaj Esperantistoj, la LEEN-anoj, 
niaj kursanoj kaj membroj. K-do Blom 
malfermis la Zamenhofavesperon kaj estis 
kantata de ĉiuj „La Espero”. K-dino Alie 
Dokter deklamis „Vivu, vivu Zamenhof”. 
Fraŭlino Riek de Wolf pianludis inter
tempe por ni. Poste deklamis k-dino 
D. Lammers la poemon de D-ro Zamenhof 
„Nia Lingvo”. Kdo Wilhelm faris prelegon 
pri Dro. Zamenhof de 1859 ĝis 1917. La 
prelego tre plaĉis al la vizitantoj. Post la 
paŭzo deklamis k-dino M. de Wolf „Ho 
mia kor” de Zamenhof kaj k-do Wilhelm 
„Preĝo sub la verda standardo”. Je la deka 
horo k-do Blom fermis la bone sukcesintan 
vesperon.

J. Lammers-Rauwerdink, sekr.-ino.

AFD. IJMUIDEN.
Sekr.: Engelmundusweg 58.
La 14an de decembro okazis nia Zamen
hofa vespero. K-do Krijt paroladis pri la 
heredaĵo de D-ro Zamenhof. Bele kunlabo
ris mandolina grupeto. Estis agrabla ves
pero. Ni nun zorgu, ke sufiĉe frue pre
pari por niaj novaj kursanoj bonan kurs- 
finan feston, por kio ni bezonas ĉies kun
laboron. Do venu al la kursoj por ke ni 
povu priparoli tion kaj ankaŭ, ĉu ne eblas 
okupi la merkredvesperon por konversacii. 
Eble estas ankoraŭ sufiĉe da anoj por 
aranĝi tian vesperon. Baldaŭ okazos nia 
jarkunveno. Proponojn sendu al la sekre
tario. La tagordojn ni sendos komence de 
januaro. La estraro.
AFD. ZAANDAM.
Sekr.: Prins Hendrikstraat 39 b.
Ni atentigas niajn geanojn, ke morgaŭ- 
matene (dimanĉon la lOan de Januaro) je 
la 10a horo okazos nia jarkunveno en salono 
Zwikker, Zuiddjjk 81 a. Enirejo apuda.
Ĉiuj ĉeestu. La estraro.

AMSTERDAMANOJ, ATENTU !
Je sabato la 30a de Januaro okazos kun
veno de la SAT-rondo en la ejo de sekcio 
Xa, De Wittenstraat 50.
Tagordo. 1. Malfermo. 2. Protokolo. 3. Rice
vitaj leteroj, komunikoj. 4. Gazeto. Elekto 
redaktoro ktp. 5. Kion ni faros en la nova 
jaro? 6. Libera diskutado. 7. Fermo.
Gekdoj, notu bone la daton! Ne membroj 
ankaŭ estos bonvenaj!

SAT-RONDO BRUSELO.
„Tramista Domo”, 17, Priemstraat.
Ĵaŭdon 28an de Januaro je la 8a: kunveno 
de la SAT-anoj. Ne SAT-anoj estas kore 
invititaj.
Tagordo: 1. Prezidantaj salutvortoj. 2. Paro
lado de kdo Van Aelst pri Voltaire kaj lia 
fama libro „Kandid”. 3. Kantado. 4. Diver
saĵoj. La komitato.

SAT-RONDO ROTTERDAM.
En la kunveno la 29an de Novembro oni 
decidis kunveni la lOan de Januaro eri 
salono de sekcio 5, Putschestraat 36, 
dimanĉmatene je duono post la deka. 
Informoj pri la 17a SAT-kongreso.
Kdo Borsje parolos pri la organizado de la 
infanmovado. Venu grandnombre ĉar la 
mateno estos interesa.
Linker Rottekade 133a. A. Riswick.
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